TEKNISK DATABLAD I INTERIØR

RMC UNIVERSAL MAINTENANCE OIL

Rubio® Monocoat Universal Maintenance Oil er en universell vedlikeholdsolje som brukes for
å beskytte og friske opp fargen på oljede treoverflater. Hvor ofte gulvet må vedlikeholdes,
avhenger av hvor mye det brukes. Det anbefales å påføre behandlingen før fargen falmer.
RMC Universal Maintenance Oil tilfører næring til treverket, gir det et jevnere utseende
(satengglans) og øker væskemotstanden.
Når den behandlede overflaten begynner å bli for slitt eller det er behov for å utbedre fargen,
bør den vedlikeholdes med RMC Oil Plus 2C i den opprinnelige farge.

INFORMASJON

› Tekniske egenskaper
∙ Basis: en blanding av naturlige oljer og hardvoks
∙ Konsistens: flytende
∙ Flammepunkt CC (ASTM D93): > 65 °C
· Tetthet: 0,93–1,4 g/cm3
· VOC: 0 g/l

› Emballasje
Boks 0,5 l

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

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner
Det er ikke nødvendig med fagkunnskap for å behandle gulvet med RMC Universal
Maintenance Oil.
TRINN 1. Fjern smuss og støv fra gulvet.
TRINN 2. Rengjør gulvet grundig med RMC Soap og vann. Skyll godt med vann for å
fjerne eventuelle såperester. La det tørke helt.
TRINN 3. Manuell påføring
Påfør oljen med en klut, børste eller svamp.
Mekanisk påføring
Påfør oljen med en poleringsmaskin og en beige pad. Behandle fortrinnsvis
områder på 2 til 4 m2. Hvert område som er behandlet, må tørkes med tørkerull
eller en bomullsklut innen 15 minutter. Når du bruker en poleringsmaskin,
tørker du gulvet med en hvit pad.
TRINN 4. Sørg for at det er god ventilasjon i rommet. Gulvet skal være tørt etter 6 til 8
timer.
Den første uken må det bare rengjøres med en våt klut. Senere kan RMC Soap brukes.

› Forbruk
0,5 l = 75–100 m2 (avhengig av slitasje)
Bruk svært lite produkt for å hindre at gulvet blir klebrig.
Disse målene er veiledende. Resultatene avhenger av tretype og klargjøringsmetode. 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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› Verktøy

RMC-børste
standard 100

RMC-pad
hvit, rund

RMC-pad
rød, rund

RMC-svamp
standard

RMC-kluter

RMC-kluter

fleece – sett 10 kg

bomull – sett 1 kg

› Beslektede produkter

RMC Soap

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: 19.05.2017. Les
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)
Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
www.rubiomonocoat.com
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