
Rubiomonocoat EXTERIOR SOAP

RENGØRING – EKSTERIØR 

BESKRIVELSE:
Rubio Monocoat Exterior Soap er en tofaset sæbe, der rengør og tilfører næring.  Produktet bruges til at rengøre udendørs træoverflader 
(terrassebrædder, møbler), der har været behandlet med dit foretrukne produkt fra Rubio® Monocoat eksteriørsortimentet.  

BRUGSANVISNING:
1. Rengør terrassen.
2. Ryst flasken grundigt for at blande indholdet.
3. Hæld 1 liter RMC Exterior Soap i en spand. Tilsæt 3 liter rent vand.
4. Brug en gulvklud eller fnugfri støveklud.
5. Lad overfladen tørre i ca. 30 minutter.

Du kan også bruge RMC Exterior Soap Ecospray til almindelig rengøring.  
Brug RMC Exterior Soap til genopfyldning af flasken. 

Genopfyldning af flasken:  
Hæld 150 ml RMC Exterior Soap i flasken, og fyld op til 500 ml med rent vand. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:  
Olie  
pH: +/- 7  
Densitet: +/- 0,90  
Farve: uigennemsigtig  
Lugt: specifik 

OPBEVARING: 
Produktet kan opbevares i op til 12 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale emballage. Beskyttes mod frost. 

EMBALLAGE: 
1 liter flaske – 5 liter dunk 

SUNPRIMER 
COLOR

ANSVARSFRASKRIVELSE: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at 
produktet egner sig til den valgte opgave.  Muylle Facon NV hæfter ikke for 
eventuelle skader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse 
oplysninger. Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det 
tekniske datablad. Vi hæfter ikke for utilfredsstillende resultater, der skyldes 
årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet.  Disse tekniske data er 
baseret på oplysninger og viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. De 
nyeste tekniske datablade kan rekvireres eller findes på webstedet. 
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Læs det tekniske datablad før brug.  Dato for det tekniske 
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