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Hvordan rengør jeg 
mine træoverflader 
første gang efter 

oliebehandlingen?

Hvordan holder jeg 
træoverfladerne 
pæne og rene?

Efter en tørretid på 
48 timer

Efter behov

5 dage efter påføring

Maks. en gang om ugen

RENGØRING

1

2

UNIVERSAL SOAP
Sæbe til rengøring af alle oliebehandlede træoverflader indendørs
Universal Soap er en sæbe til regelmæssig rengøring af oliebehandlede overflader. 
Sæben fjerner alt snavs og fedt uden at efterlade en film. Bevarer træets matte, 
naturlige udseende. Universal Soap er koncentreret og er derfor meget økonomisk 
i brug.

FORSKRIFTER: 
01. Støvsug overfladen. 02. Hæld maks. 50 til 100 ml Universal Soap 
i en spand med 10 liter vand. 03. Rengør overfladen med en moppe. 
04. Lad tørre i ca. 15 minutter.

SURFACE CARE
Klar til brug som sprayversion af Universal Soap
Surface Care er den praktiske og brugsklare version af Universal Soap. Velegnet 
til hurtig rengøring af mindre områder og små pletter på trægulve, sofaborde, 
køkkenborde...

FORSKRIFTER: 
01. Støvsug overfladen for at gøre den støvfri. 02. Sprøjt Surface Care på 
overfladen. 03. Tør overfladen over med en moppe eller en mikrofiberklud. 04. 
Lad overfladen tørre i ca. 15 minutter.

TIPS:
• Rengøres overfladen for ofte eller bruges der for meget rengøringsmiddel, kan det resultere i et tyndt 

lag på overfladen, som tiltrækker snavs og støv.

• Der må ikke stå vand på overfladen. Aftørring med en hårdt opvredet klud er tilstrækkeligt. Der må ikke 
gås på gulvet, før det er helt tørt.

• Det er bedst at bruge to spande: én med sæbe og vand og én med rent vand for at skylle moppen ren 
for skidt.

Signaturforklaring:

Tør rengøring
støvsuger, Swiffer, ...

Universal Soap eller
Surface Care

Dit træ indendørs bruges dagligt, hvilket betyder, at det skal holde til meget. Takket være vores 
produkter fra Rubio Monocoat kan du give dit træ optimal og langvarig beskyttelse. I denne 
plejebrochure viser vi dig, hvordan du kan rengøre, pleje og genopfriske din oliebehandlede 
træoverflade.



PLETFJERNING

ELLER ELLER

BESTEMTE 
PLETFJERNERE 

kalkholdige vandpletter, fedtpletter og sorte 
pletter/garvesyrepletter 

Hvis pletterne ikke er forsvundet, 
fortsættes til trin 2.

Hvis pletterne ikke er forsvundet, 
fortsættes til trin 3.

UNIVERSAL SOAP eller
SURFACE CARE

+

OIL PLUS 2C
Anslib, og påfør olie
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Signaturforklaring:

Lokal 
anslibning Oil Plus 2CLimespot Remover  Grease Remover Tannin Remover

Universal Soap 
eller Surface Care

LIMESPOT REMOVER
Brugsklar spray til at fjerne kalkpletter
 › Kalkpletter og andre basiske pletter, 
fx gødning, vinpletter, kølervæske osv.

 › Også til hvide ringe

GREASE REMOVER
Brugsklar spray til at fjerne fedtpletter
 › Fedtpletter, fx olivenolie, friture, chips, olie osv.
 › Også til hælmærker og gulvpolish

TANNIN REMOVER
Spray klar til brug til at fjerne skjolder og pletter
 › Sorte pletter/garvesyrepletter 
fx urin, ringe/pletter af dåser, rustpletter, potteplanter osv.

 › Også til  - Efter vandskade på trægulve 
         - Forvitret udvendigt træ (nederst på porte, døre og vægge)

TIPS:
• Prøv først at fjerne pletten med Universal Soap eller Surface Care. Hvis pletten ikke er væk, bruges derefter en 

af pletfjernerne. Brug dem i denne rækkefølge: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi 
anbefaler kun denne metode i tilfælde, hvor årsagen til pletten er ukendt. Hvis du ved, hvilken type plet det drejer sig 
om, går du direkte til brug af den korrekte pletfjerner.

• Efter en behandling med Limespot Remover, Grease Remover eller   Tannin Remover kan det være nødvendigt at 
påføre olie i den originale farve på stedet.

• Hvis overfladen bliver for plet-følsom, vedligeholdes med Oil Plus 2C (i den oprindeligt påførte farve) for at reparere 
både farve og beskyttelse. Læs mere på næste side. 

Limespot, Grease & Tannin Remover
Selvom mange pletter kan fjernes med Universal Soap og Surface Care, har Rubio Monocoat også udviklet en række 
særlige pletfjernere. Vanskelige kalkpletter kan klares effektivt med Limespot Remover, fedtpletter med Grease Remover 
og sorte pletter/garvesyrepletter med Tannin Remover.

Hvis pletterne er trængt for langt ind i træet, kan pletten anslibes og igen behandles med olie.

    HVILKET PRODUKT TIL HVILKEN PLET?

FORSKRIFTER:
01. Sprøjt produktet på pletten. 02. Lad det trænge ind i 2-3 minutter. 03. Dup tørt med en klud eller køkkenrulle (ikke 
gnide!). 04. For at fjerne genstridige pletter, anbefales det at gentage processen, indtil det ønskede resultat opnås. 05. 
Rengør hele overfladen grundigt. Brug en klud fugtet med vand, eller rengør med Surface Care.



GENOPFRISKNING

Opfriskning af 
træet.

Møbler Gulve

1

2

 Refresh Eco

Signaturforklaring:

Universal Soap 
eller Surface Care

REFRESH ECO
Brugsklar spray til at genopfriske møbler,
Refresh Eco er et brugsklart, spraybart produkt, der genopfrisker og gendanner alle 
træoverflader, der er behandlet med olie.

FORSKRIFTER: 
01. Rengør overfladen, der skal behandles, med Soap eller Surface Care. Lad over-
fladen tørre. 02. Sprøjt en lille mængde Refresh Eco på den overflade, der skal 
behandles. 03. Fordel produktet i træfibrenes retning med en mikrofibersvamp 
eller en mikrofiberklud. 04. Lad overfladen tørre i mindst 1 time før brug.

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL
Et forfriskende og unikt look
Universal Maintenance olie genopfrisker træ, der tidligere er blevet behandlet med 
olie fra Rubio Monocoat, og forstærker overflader, der ikke er blevet behandlet 
med produkter fra Rubio Monocoat.
Universal Maintenance Oil er tilgængeligt i farverne Pure, White og Black. Vælg i 
overensstemmelse med farven på den overflade, der skal behandles.

FORSKRIFTER: 
01. Fjern snavs og støv fra gulvet. 02. Rengør gulvet grundigt med vand og Rubio 
Monocoat Soap. Rengør grundigt med vand, så alle sæberester fjernes. Lad over-
fladen tørre helt. 03. Manuel påføring: Påfør olien med en klud, pensel eller svamp. 
Mekanisk påføring: påfør olien med en polermaskine og en beige polerpad. Det 
anbefales at arbejde i zoner på 2 til 4 m². Hvert behandlet område skal aftørres 
inden for 15 minutter med køkkenrulle eller en bomuldsklud. Ved brug af en pol-
ermaskine: tør af med en hvid polerpad. 04. Sørg for, at lokalet er tilstrækkeligt 
ventileret. Gulvet bør være tørt efter 6-8 timer.

I løbet af den første uge bør kun rengøres med en våd klud. Derefter kan gulvet 
rengøres med Universal Soap.

Universal  
Maintenance Oil

ELLER

Brugsklar spray 
til hurtig 

pleje

Omfattende 
løsning til grundig 

pleje



RENOVERING

Reparer træets farve 
og beskyttelse. 2

Deep Cleaner Oil Plus 2C

Signaturforklaring:

DEEP CLEANER
Intensivt rensemiddel
Deep Cleaner er et intensivt rensemiddel til alle typer træoverflader behandlet med 
Oil Plus 2C (gulve, bordplader, arbejdsborde osv.). Dette behandlende rensemiddel 
er velegnet til snavsede overflader eller fedtede sæberester

FORSKRIFTER: 
01. Rengør overfladen med en fugtig moppe (kun vand). 02. Spred den fortyndede 
Deep Cleaner (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vand) jævnt ud på overfladen 
med en moppe.  03.  Skrub det behandlede område med en nylonskurebørste 
eller en mikrofibersvamp i træets åreretning, indtil overfladen er ren. Dette vil få 
produktet til at skumme. 04. Fjern det opløste snavs med en moppe og rent vand, 
indtil overfladen ser ren ud. 05. Lad overfladen tørre helt (ca. 30 minutter ved en 
temperatur på 20 °C og i et godt ventileret rum).

OIL PLUS 2C
Beskytter og farver med ét enkelt lag
Hvis den behandlede overflade viser overdreven slitage eller har brug for at 
genoprette farven, er det nødvendigt med en vedligeholdelse med Oil Plus 2C i 
den oprindelige farve.

FORSKRIFTER:
01. Støvsug grundigt, og fjern støvrester med Deep Cleaner.  02. Omrør A-kom-
ponenten, indtil blandingen er helt ensartet. Bland de to komponenter grundigt (1 
til 2 minutter) med et blandingsforhold på 3 dele A til 1 del B. 03. Fordel en lille 
mængde Oil Plus 2C med en beige/rød Scrubby-Pad eller en håndsliber. 04. Lad 
olien trænge ind i et par minutter.  05. Lad tørre i 12 til 24 timer, og vent mindst 
5 dage før den første rengøring med vand og Universal Soap eller Surface Care.

   ADVARSEL
SPONTAN SELVANTÆNDELSE

Linolie er et naturprodukt og kan i sig selv ikke selvantænde. Olie på en 
klud eller andre værktøjer udgør dog en brandrisiko. Iltningen af olien 
skaber ophobning af varme, hvilket kan resultere i selvantændelse.
Derfor skal kludene og andre værktøjer lægges i blød i vand, før de 
kasseres.
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Din gulvlægger/-forhandler:

COTTON WHITE

COTTON WHITE

GRIS BELGE

GRIS BELGE NATURAL

DARK OAK

MUD LIGHT

ANTIQUE BRONZE

OAK

SKY GREY

TITANIUM GREY

AQUA

OLIVE

SLATE GREY

VANILLA

ASH GREY

OYSTER

SMOKE

WALNUT

BISCUIT

PINE

SMOKE 5%

WHITE

BOURBON

SAVANNA

STONE

CASTLE BROWN

SILVER GREY

SUPER WHITE

BLACK

PURE

SMOKED OAK

WHITE 5%

CHARCOAL

HAVANNA

CHERRY CORAL

ICE BROWN

CHOCOLATE

MAHOGANY

CORNSILK

MIST MIST 5% NATURAL

CUSTOM-MADE

Påføringsdato: ............................................................................................................Angiv, hvilken farve du brugte

.....................................................................................................................................................Navn på din tilpassede farve:

Precolor Easy:  JA  NEJ - Farve: ................................................................................................................................................................

Pre-Aging:  JA  NEJ - Farve: ................................................................................................................................................................

Rubio Monocoat Head Office  I  Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 51 30 80 54  I  service@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat Denmark ApS  I  Showroom & lager c/o BPN - Østre Allé 6 DK-9630 Støvring
+45 88 77 98 18  I  service@rubiomonocoat.dk  I  www.rubiomonocoat.dk
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