
Rubiomonocoat EXTERIOR SOAP

RENGJØRING – EKSTERIØR 

BESKRIVELSE:
Rubio Monocoat Exterior Soap er en såpe som rengjør og tilfører næring.  Produktet brukes til rengjøring av utvendige overflater i tre (f.eks. 
terrasser, møbler) som har vært behandlet med et ønsket Rubio Monocoat-produkt for beskyttelse av utvendig tre.  

INSTRUKSJONER: 
1. Kost terrassen.
2. Rist flasken og bland innholdet grundig.
3. Hell 1 liter RMC Exterior Soap i et spann.  Tilsett 3 liter med rent vann.
4. Rengjør med en gulvklut eller lofri støvkost.
5. La overflaten tørke i ca. 30 minutter.

For rutinemessig vedlikehold kan du også bruke RMC Exterior Soap Ecospray. 
RMC Exterior Soap brukes som refill til denne sprayen. 

Slik refiller du sprayen:  
Hell 150 ml RMC Exterior Soap i sprayen og fyll på 500 ml med rent vann.  

TEKNISKE SPESIFIKASJONER: 
Olje  
pH: +/– 7  
Spesifikk vekt:  +/– 0,90  
Farge: ugjennomskinnelig  
Lukt: spesifikk  

OPPBEVARING: 
Produktet kan oppbevares i opptil 12 måneder på et tørt sted og i originalemballasjen. Oppbevares frostfritt. 

EMBALLAGE: 
1 liters flaske – 5 liters dunk 

SUNPRIMER 
COLOR

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne  
tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV  
er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor kan 
bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i reviderte versjoner av det 
tekniske databladet. Vi fraskriver oss alt ansvar for utilfredsstillende resultater 
som skyldes årsaker som ikke er knyttet til 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. 

EXTERIOR SOAP

   LEVERT AV:

Se sikkerhetsdatabladet før bruk. 
Dato for teknisk datablad:  26.06.2018
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