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RMC INVISIBLE OIL
Transparent overflatebehandling, langvarig beskyttelse

Rubio® Monocoat Invisible Oil gjør det mulig å gi eik og andre lyse tretyper en transparent 
overflatebehandling samtidig som den garanterer langvarig beskyttelse.
RMC Invisible Oil er en del av RMC Invisible Oil-systemet. Den påføres et lag RMC Invisible 
Maintenance Oil for et slitesterkt og flekkbestandig resultat.

PRODUKTINFORMASJON
› Spesifi kke egenskaper

∙ Styrker treets naturlige utseende og uttrykk
∙ Miljøvennlig: 0 % VOC!
∙ Inneholder verken vann eller løsemidler
∙ Enkelt vedlikehold
∙ Ingen skjøter eller startmerker
∙ Holdbar beskyttelse
∙ Minimalt forbruk: 50–60 m2/l
∙ Kan påføres eik og andre lyse tretyper, møbler og gulv
∙ Svært slitesterk
∙ Vannfast
∙ Varmefast
∙ Svært hurtigherdende: 80 % på to dager

› Tekniske egenskaper
∙ Fysisk tilstand (20 °C): flytende
∙ Lukt: oljeaktig
· Tetthet: 1,05 kg/l
∙ VOC-innhold: 0 g/l

› Emballasje
Flaske 100 ml og boks 1 l

› Oppbevaring
Produktet kan oppbevares tørt og i originalemballasjen i opptil 24 måneder. 

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner

TRINN 1. Ubehandlet tre: Slip det ripefritt og avslutt med en grovhet på K180. Støvsug grundig og fjern støvrester med RMC
   Cleaner.
TRINN 2. Når den rengjorte overflaten er tørr, fordeles en liten mengde RMC Invisible Oil (klut eller poleringsmaskin med en tynn
   rød RMC-pad). Arbeid i soner på 5–10 m2.
TRINN 3. La oljen trekke inn et par minutter. Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit RMC-pad)
   innen 15 minutter i hver sone. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte.
TRINN 4. La gulvet tørke i minst 12 timer og sørg for at det er nok ventilasjon. Påfør RMC Invisible Maintenance Oil. 
   Se det tekniske databladet for å få informasjon om hvordan dette produktet påføres!

MERKNADER: RMC Invisible Oil-systemet egner seg ikke for industriell påføring. Rådfør deg med vårt tekniske team om dette.

› Råd
∙ Bland aldri RMC Invisible Oil og RMC Invisible Maintenance Oil.
∙ RMC Invisible Oil er ikke kompatibel med akseleratoren (B) for RMC Oil Plus 2C.
· Påføres bare overflateområder som er slipt. Må ikke påføres børstede eller sandblåste overflater.
∙ Slå av gulvvarmen 48 timer før påføring.
∙ Når du fjerner overskytende olje (trinn 3 i instruksjonene), må du bytte ut den hvite RMC-paden med jevne mellomrom for å få et 
  tørt nok resultat.
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› Forbruk
50–60 m2/l, avhengig av sliping og påføringsmetode.

Disse målene er veiledende. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

MERK:
Produktet kan IKKE fortynnes! Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr.
Etter bruk må de gjennomvætes før de kastes.

› Verktøy

*De brukte verktøyene kan rengjøres med RMC Cleaner.

› Beslektede produkter

RMC-pad
rød, rund

RMC-kluter
bomull – sett 1 kg

RMC-pad
hvit, rund

RMC-kluter
fl eece – sett 10 kg RMC Cleaner

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk 
på www.rubiomonocoat.com

DIN LEVERANDØR: 

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. 
Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor 
kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes 
ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne 
tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De 
nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. Dato for teknisk datablad: 31.10.2017. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
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RMC INVISIBLE MAINTENANCE OIL
Transparent overflatebehandling, langvarig beskyttelse

Rubio® Monocoat Invisible Maintenance Oil er det siste laget i RMC Invisible Oil-systemet. Det 
gir eik og andre lyse tretyper en transparent overflatebehandling. RMC Invisible Maintenance 
Oil, som påføres etter RMC Invisible Oil, gir en slitesterk og flekkbestandig overflatebehandling.

PRODUKTINFORMASJON
› Tekniske egenskaper

∙ Fysisk tilstand: flytende
∙ Flammepunkt CC (ASTM D93): > 100 °C
∙ Lukt: oljet
· Tetthet: 0,98 kg/l
∙ VOC-innhold: 0 g/l

› Emballasje
Flaske 100 ml og boks 0,5 l

› Oppbevaring
Produktet kan oppbevares tørt og i originalemballasjen i opptil 24 måneder. 

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner

Når overflaten som er behandlet med RMC Invisible Oil, er tørr, kan RMC Invisible Maintenance Oil påføres:

TRINN 1. Fjern smuss og støv fra gulvet.
TRINN 2. Fordel en liten mengde RMC Invisible Maintenance Oil (klut eller poleringsmaskin med en tynn beige pad).
   Arbeid i soner på 5–10 m2.
TRINN 3. La oljen trekke inn et par minutter. Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit pad) innen 

 15 minutter. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte.
TRINN 4. Sørg for at det er god ventilasjon i rommet. Overflaten skal være tørr etter 6 til 8 timer.

Vedlikehold med vann og RMC-produkter kan tidligst påføres etter 7 dager.
For å oppnå lang levetid og beskyttelse er det avgjørende at det brukes vedlikeholdsprodukter fra Rubio® Monocoat.

Merknader: 
∙ Når RMC Invisible Maintenance Oil er påført, får overflaten en lett satengglans. Denne forsvinner etter den første
  rengjøringen med RMC Soap og vann. 
∙ RMC Invisible Oil-systemet egner seg ikke for industriell påføring. Rådfør deg med vårt tekniske team om dette.

› Forbruk
0,5 l = 75–100 m2

Bruk svært lite produkt for å hindre at gulvet blir klebrig.

Disse målene er veiledende. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

MERK:
Produktet kan IKKE fortynnes! Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr.
Etter bruk må de gjennomvætes før de kastes.
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RMC Invisible Oil RMC Soap RMC Cleaner

› Verktøy

*De brukte verktøyene kan rengjøres med RMC Cleaner.

› Beslektede produkter
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RMC-pad
beige, rund

RMC-kluter
bomull – sett 1 kg

RMC-pad
hvit, rund

RMC-kluter
fl eece – sett 10 kg RMC Cleaner

DIN LEVERANDØR: 

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. 
Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor 
kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes 
ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne 
tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De 
nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. Dato for teknisk datablad: 31.10.2017. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk 
på www.rubiomonocoat.com


	TDS_RMC_Invisible Oil_NO
	TDS_RMC_Invisible Maintenance Oil_no

