
Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

   UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.

VOORBEREIDING - REINIGING - EXTERIOR

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner is een voorbereidende reiniger voor alle types van buitenhout en composiet. 
Ontgrijst en verwijdert groene aanslag en vuil.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang of een hogedrukreiniger (pas op: maximum 40 bar).
2. Breng wat RMC Exterior Wood Cleaner aan. 
3. Schrob het behandelde gebied met een nylon vloerschrobber in de lengterichting van het hout tot het schoon is. 
    Het product zal opschuimen. Bij hardnekkige aanslag de behandeling eventueel herhalen. 
4. Zeer goed naspoelen met water tot alle schuim verdwenen is.
5. Laat de oppervlakte goed drogen (+/- 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C en een goede ventilatie).
6. Pas een behandeling toe met het Rubio Monocoat exterior beschermingsproduct van uw keuze.
 
Een goede voorbereiding is cruciaal voor een goede houdbaarheid. 
Zowel nieuw, vergrijsd, als vooraf behandeld hout moeten steeds vooraf gereinigd worden met de RMC Exterior Wood Cleaner. 
 
VOORDELEN:
- Nieuw hout:
                          > het vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt verwijderd.
                          > de poriën worden opengezet, wat een betere houdbaarheid van de bescherming garandeert. 
                                                       
- Hout dat reeds behandeld werd met een product van een ander merk: 
         > bij een verzadigingsproduct dat reeds langer dan een jaar op het hout aangebracht werd: RMC Exterior Wood Cleaner zal alle  
            restanten van deze behandeling verwijderen. 
         > bij verf of vernis zal het oppervlak moeten geschuurd, gestript of gezandstraald worden. 
                             Opgepast: na het zandstralen verhoogt het verbruik van de afwerkingsolie. 

VERBRUIK: 
Manueel: +/- 15 m2/L
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het 
exacte verbruik te bepalen.

AFVAL:
Lege bussen en resten deponeren in overeenstemming met de lokale voorschriften.

OPSLAG:
Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. 
Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:
Plastic fles 100 ml en 1 L, plastic jerrycan 5 L
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Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
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