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RMC SOAP
Rubio® Monocoat Soap er en såpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede overflater.
Fjerner alt smuss og fett uten å etterlate film. Bevarer treets matte, naturlige utseende. 
Rubio® Monocoat Soap er svært konsentrert og dermed svært økonomisk.

PRODUKTINFORMASJON
› Tekniske egenskaper

∙ Fysisk tilstand: flytende
∙ Farge: gul
∙ Lukt: sitrusfrukt
· pH: 6–8
· Tetthet: 1,02 kg/l

› Emballasje
Flaske 1 l og 2 l

› Oppbevaring
Produktet kan oppbevares opptil 12 måneder. Oppbevares tørt og i originalemballasjen. 
Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner

TRINN 1. Fjern støvet med en støvsuger.
TRINN 2. Hell maksimalt 50–100 ml RMC Soap i et spann med 10 liter vann.
TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp.
TRINN 4. La tørke: ± 15 minutter.

› Tips og triks
· Rengjør maksimalt én gang i uken med RMC Soap eller RMC Surface Care. Altfor hyppig
  rengjøring eller rengjøring med for mye RMC Soap eller RMC Surface Care kan etterlate et tynt
  lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
· Ikke la det være igjen noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før
  det er helt tørt.
· Den beste fremgangsmåten er å bruke to bøtter, én med såpeblanding og én med rent vann for
  å skylle smusset ut av moppen.
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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: 08.12.2017. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.


