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RMC GREASE REMOVER
Rubio® Monocoat Grease Remover er et bruksklart produkt som fjerner fettflekker fra en 
overflate behandlet med Rubio® Monocoat Oil. Produktet skal påføres rett etter at flekken 
oppstår for å hindre at fettet trenger gjennom overflaten.

PRODUKTINFORMASJON
› Spesifi kk fl ekkfjerner for:

› Fettflekker,
  f.eks. olivenolje, frityrolje, chips, olje, osv.
› Også: hælmerker og bonevoks

› Tekniske egenskaper
∙ Konsistens (20 °C): flytende
∙ Farge: klar, blå
∙ Flammepunkt: 12 °C
∙ Tetthet (20 °C) (ASTM D 4052): 0,82 kg/l
∙ Løselighet i vann: fullstendig

› Emballasje
Ecospray 0,5 l

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

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner

TRINN 1. Spray RMC Grease Remover på flekken.
TRINN 2. La trekke inn i flere minutter.
TRINN 3. Fjern overskytende produkt med en fuktig klut eller med RMC Surface Care.
TRINN 4. For å fjerne gjenstridige flekker anbefales det å gjenta prosessen til ønsket
   resultat er oppnådd.
TRINN 5. La overflateområdet tørke.

› Tips og triks
∙ Ikke gjør skrapebevegelser når du fjerner det overskytende produktet.
∙ Etter en behandling med RMC Grease Remover kan det hende du må påføre litt olje i
  den opprinnelige fargen på flekken.
∙ Hvis overflaten blir altfor flekkfølsom, vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C (i den
  opprinnelige påførte fargen) for å reparere både fargen og beskyttelsen.

› Verktøy

RMC-kluter
bomull – sett 1 kg 
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› Beslektede produkter

RMC Surface Care RMC Oil Plus 2C

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: 11.12.2017. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

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