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NATURAL TEAK

GREY WHITE

ROYAL

LIGHT GREY

BLACK TAUPE CHOCOLATE CHARCOAL

LOOK IPÉ

PURE

PIGLET

DRAGONFRUIT

POPPY

LAGOON

VEGGIE

SUNFLOWER

SUNSET DOLPHIN

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
RMC Hybrid Wood Protector er en ægte monocoat, der egner sig til farvning og beskyttelse af næsten 
alt udendørs træ i ét enkelt lag. Olien beskytter træfacader, terrasser, skodder, portaler, havemøbler, 
pontoner osv. mod misfarvning og vejrpåvirkning. Med den nemme påføring og vedligeholdelse er 
denne olie et usædvanligt brugervenligt produkt. 

PRODUKTOPLYSNINGER 

› Unikke egenskaber
∙ Baseret på RMC-teknologi ved hjælp af integreret UV-stabilisator.
∙ 0 % VOC, indeholder ikke vand eller opløsningsmidler.
∙ Velegnet til næsten alle trætyper, indendørs og udendørs!
∙ Fås i 12 moderne træfarver og 8 trendfarver.
∙ Nem at påføre. 
∙ Hurtigtørrende.
∙ Besparende: minimalt forbrug.
∙ Ikke filmdannende. Skaller ikke af. 
∙ Vedligeholdelse med det samme produkt. Slibning ikke nødvendig!

› Tekniske egenskaber
∙ Fysisk tilstand: væske
∙ Lugt: linolie
∙ Densitet: 0,95-1,3 kg/l
∙ VOC: 0 g/l
∙ QUV: testet i henhold til EN 927-6-standarden.

› Farver

Standardfarver:       POPfarver:
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RMC Hybrid Wood Protector RMC Sunprimer HWP &
RMC Hybrid Wood Protector

Vandrette

brædder NEJ

Borde, stole...

Lodrette

facader

Vinduer, døre...   

*

Husk at tilsætte 10 % RMC Accelerator til 
RMC Hybrid Wood Protector!

*

Husk at tilsætte 10 % RMC Accelerator til 
RMC Hybrid Wood Protector!

Når RMC Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling 
med RMC Sunprimer HWP, skal der tilsættes 10 % RMC Accelerator olien. 

Husk at tilsætte 10 % RMC Accelerator til 
RMC Hybrid Wood Protector!

*

Husk at tilsætte 10 % RMC Accelerator til 
RMC Hybrid Wood Protector!

BEMÆRK!
∙ Pigmentet i de forskellige RMC Hybrid Wood Protector-farver bidrager til at beskytte træet mod gråning. 
  Farven PURE er uden pigment, hvilket får træet til at gråne hurtigere.

∙ Det fraråde at påføre lyse farver (White, Natural osv.) på vandrette overflader.

∙ For at forstærke indfarvningen yderligere kan RMC Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling 
  med RMC Sunprimer HWP. Se det tekniske datablad for RMC Sunprimer HWP vedr. nærmere forskrifter.

› Emballage
20 ml, 100 ml og 0,5 l flaske, 1 l og 2,5 l dåse.

› Opbevaring
  Produktet kan opbevares i op til 36 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale emballage. Skal opbevares frostfrit.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Påføringsmuligheder
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BEMÆRK: TIL INDEN- OG UDENDØRS BRUG!
RMC Hybrid Wood Protector er egnet til behandling af inden- og udendørs overflader som f. eks. parketgulve, 
træbadeværelser, møbler, køkkenbordplader og udendørs træoverflader. Disse genstande bliver ofte brugt intensivt og det er 
derfor vigtigt altid at tilsætte  10 % RMC Accelerator til olien. 

 

› Vejledning 

EKSTERIØR
TRIN 1. Fjern alle rester af tidligere påførte produkter. Rengør overfladen med RMC Exterior Wood Cleaner. 
TRIN 2. Olien skal omrøres grundigt før brug. 
TRIN 3. Når den rengjorte overflade er tør, påføres et lag RMC Hybrid Wood Protector med en pensel eller en 
    RMC-pensel standard 220.
TRIN 4. Lad det sidde i 10 minutter. Tør overfladen af igen med samme pensel (uden at påføre mere produkt).
TRIN 5. Tør alle rester af overskydende produkt af med en klud efter 5 minutter.
TRIN 6. Lad det tørre i ca. 24 timer. Behandlingen er gennemhærdet efter 7 dage.

› Tips & tricks
∙ Klargøringen skal altid ske med RMC-produkter.
∙ Produktet må under ingen omstændigheder fortyndes.
∙ Omrør produktet grundigt før påføring. Når der bruges flere beholdere på ét sted, bør de blandes for at sikre et ensartet
  resultat.
∙ Produktet må aldrig påføres i direkte sollys og ved temperaturer under 10 ºC. Påføringen må kun ske i tørt vejr. 
∙ Træet på ikke dækkes, og der må ikke placeres tunge genstande på det, før det er helt tørt. 
∙ Vandrette overflader skal gnides tørre, hvis de udsættes for regn inden for 24-36 timer efter påføring af olien.
∙ Når RMC Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling med RMC  Sunprimer HWP, 
  skal der tilsættes 10 % RMC Accelerator til olien (trin 2 i vejledningen herover)!

INTERIØR
TRIN 1. Slib overfladen fri for ridser. Støvsug grundigt, og fjern alle støvrester med RMC Cleaner.
TRIN 2. Tilsæt 10 % RMC Accelerator til olien. Omrøres grundigt før brug. 
TRIN 3. Når den rensede overflade er tør, påføres en lille mængde af produktet med en klud eller RMC-pensel standard 100.
TRIN 4. Lad det sidde et par minutter. 
TRIN 5. Fjern omhyggeligt al overskydende olie med en klud. Overfladen skal føles tør! 
TRIN 6. Lad det tørre i ca. 24 timer. Behandlingen er gennemhærdet efter 7 dage.

INDUSTRIEL PÅFØRING
Hvis produktet skal påføres industrielt, bør du kontakte vores tekniske team. 
Det tekniske datablad til industriel brug kan rekvireres.

I forbindelse med industriel anvendelse skal der tilsættes 10 % RMC Accelerator til RMC Hybrid Wood Protector.

BEMÆRK
Klude, der er gennemblødt af olie, kan selvantænde og skal derfor nedsænkes i vand efter brug.

› Rækkeevne
   ∙ Anvendelse på udendørs træ: 1 l = ± 30 m2

   ∙ Anvendelse på indendørs træ: 1 l = ± 50 m2

  Disse angivelser er vejledende. Resultaterne afhænger af trætype, slitage  og klargøring.
  Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.
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› Værktøj

*Det anvendte værktøj kan rengøres med RMC Cleaner.

› Tilknyttede produkter

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter og maskiner til beskyttelse og indfarvning 
af indendørs og udendørs træ på www.rubiomonocoat.com

RMC Cloths
cotton - set 1kg

RMC Brush
standard 100

RMC Brush
standard 220

RMC Exterior 
Wood Cleaner

RMC Sunprimer 
HWP

RMC Exterior Soap
RMC Exterior Soap

Ecospray

RMC Cleaner*

DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon 
BVBA hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse 
oplysninger. Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige 
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 data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato 
TDS: 25/01/2019. Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com


