
BESKRIVELSE: 
Rubio Monocoat Smoke er udviklet specielt til hurtigt at give egetræ 
(eller andet garvesyreholdigt træ) et røgfarvet udtryk. RMC Smoke 
reagerer på træets garvesyre og ikke på splinten. Man kan opnå 
unikke effekter med dette produkt. RMC Smoke kan påføres både 
manuelt og industrielt. 

Variationer i den færdige finish – afhængigt af oprindelse, indhold af 
garvesyre og trækvalitet – kan ikke udelukkes. 

RMC Smoke påføres altid i kombination med en finish fra RMC 
Oil-serien. Dermed garanteres optimal molekylær binding af RMC-
finishproduktet til træet.

SÆRLIGE EGENSKABER:
- Giver samme effekt som rygning med ammoniak.
- Frigiver ingen giftige dampe.
- Kan fortyndes med vand, hvis koncentrationen er for høj.

ANVISNINGER FOR MANUEL PÅFØRING: 
- Slib plankerne, indtil den ønskede effekt er opnået.
- Fjern eventuelt støv.
- Påfør RMC Smoke med jævne mellemrum med rulle eller pensel. 
  Hvis effekten skal være glat, skal overfladen mættes helt med 
  produktet.
- Vask overskydende produkt af med vand og en svamp. Vrid 
  svampen med det overskydende produkt ud i en anden spand.
- Lad overfladen tørre helt (12-48 timer).
- Slib overfladen let med en polermaskine og en beige pad.
- Fjern eventuelt støv igen.
- Afslut med Rubio Monocoat Oil.

FORBRUG – MANUEL PÅFØRING: 
Afhængigt af trætype og klargøring: +/- 20-40 g/m². Disse angivelser 
er vejledende. Resultaterne afhænger af trætype og klargøring. 
Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise 
forbrug. 

ANVISNINGER FOR INDUSTRIEL PÅFØRING: 
- Slib plankerne, indtil den ønskede effekt er opnået.
- Fjern eventuelt støv.
- Påfør RMC Smoke med jævne mellemrum med rulle eller 
sprøjtepistol. Hvis effekten skal være glat, skal overfladen mættes 
helt med produktet.
- Lad overfladen tørre helt 
– lufttørring, tørretunnel eller UV-tørring.
- Slib overfladen let med en pudsemaskine, rystepudser eller nylon.
- Fjern eventuelt støv igen.
- Afslut med Rubio Monocoat Oil.

FORBRUG – INDUSTRIEL PÅFØRING: 
Afhængigt af trætype og klargøring: 
+/- 5-15 g/m². Disse angivelser er vejledende. Resultaterne afhænger 
af trætype og klargøring. Det anbefales altid at udføre en prøve for 
at beregne det præcise forbrug. 

TEKNISKE DATA:  
Fysisk tilstand ved 20 °C: væske.  
Farve: farveløs. 
Lugt: specifik. pH 12-13 
Vandopløselighed: kan blandes med vand. 

OPBEVARING: 
Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den 
originale emballage. Skal opbevares frostfrit. 

EMBALLAGE: 
100 ml flasker, 1, 5 og 10 liter PVC-dunk. 
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Læs det tekniske datablad før brug.  
Dato for det tekniske datablad: 28.06.2018

    FORHANDLER

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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