
Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

KLARGJØRING – RENGJØRING – EKSTERIØR 

BESKRIVELSE:
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner er et klargjørende rengjøringsprodukt for alle typer utvendig tre (terrasser, gjerder, utvendige 
dører, carporter osv.) og kompositt. Produktet fjerner grå misfarging, grønne avleiringer og smuss.

INSTRUKSJONER: 
1. Fukt overflaten med vann.  Bruk en hageslange.
2. Påfør RMC Exterior Wood Cleaner
3. Skrubb det behandlede området med en nylonskurebørste i treets lengderetning til treet er rent. Dette vil få produktet til å skumme.  
    Ved gjenstridige flekker gjentas behandlingen.
4. Skyll grundig til alt skummet har forsvunnet.
5. La overflaten tørke godt (til den ser ut til å ha tørket jevnt og er berøringstørr).
6. Behandle med ønsket Rubio Monocoat-produkt for beskyttelse av utvendig tre.

God klargjøring er viktig for å sikre en overflatebehandling som gir varig beskyttelse. 
Alt nytt, grånet og tidligere behandlet tre må alltid forhåndsbehandles med RMC Exterior Wood Cleaner. 

FORDELER:
- Nytt tre:
  > Fett som vises naturlig i noen tresorter, fjernes.
  > Porene åpnes, noe som garanterer at det beskyttende laget varer lenger.

- Tre som tidligere er behandlet med et produkt med et annet varemerke:
  > Når det gjelder metningsprodukter som ble påført treet for mer enn et år siden: RMC Exterior Wood Cleaner fjerner alle  

     rester fra tidligere behandlinger.
  > Hvis treet har vært påført maling eller lakk, må overflaten slipes, strippes eller sandblåses først. 

FORBRUG: 
Manuell: +/– 15 m2/l 
Disse målene er veiledende. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

AVFALL:
Kast eller tøm beholdere og avfall i samsvar med lokale forskrifter. 

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

EMBALLASJE:
Flaske 100 ml og 1 l, dunk 5 l 

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. 
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    DIN LEVERANDØR: 

Se sikkerhetsdatabladet før bruk. 
Dato for teknisk datablad:  28.06.2018
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