
Rubiomonocoat FUMED (industriell og manuell påføring) 

BESKRIVELSE: 
Rubio Monocoat Fumed er spesielt utviklet for raskt å 
gi eiketre (eller andre garvesyreholdige tresorter) et røykfarget 
uttrykk.  RMC Fumed reagerer på garvesyren i treet og ikke på 
splintveden. Unike effekter kan oppnås med dette produktet.  
Produktet avgir ingen ammoniakklukt. RMC Fumed kan påføres både 
manuelt og industrielt.  

Variasjoner i sluttresultatet av overflatebehandlingen – avhengig 
av tresorten, garvesyreinnholdet og kvaliteten på treet – kan ikke 
utelukkes. 

RMC Fumed brukes alltid i kombinasjon med en overflatebehandling 
fra RMC Oil-kolleksjonen.  Det garanterer en optimal molekylærbind-
ing mellom RMC-overflatebehandlingsproduktet og treet. 

SPESIFIKKE EGENSKAPER: 
- Gir treet en grånende effekt.
- Irriterer ikke, avgir ingen giftige gasser eller damper.
- Kan fortynnes med vann hvis konsentrasjonen er for høy.

INSTRUKSJONER FOR MANUELL PÅFØRING:  
- Slip plankene til ønsket effekt er nådd.
- Fjern alt støv.
- Påfør RMC Fumed regelmessig med en rulle eller en børste. Hvis      
  en jevn effekt er påkrevd, må overflaten være helt mettet med    
  produktet.
- La overflaten tørke helt (12 til 48 timer).
- Slip overflaten lett med en poleringsmaskin utstyrt med en beige  
  pad.
- Fjern eventuelt støv på nytt.
- Avslutt med Rubio Monocoat Oil.

FORBRUK – MANUELL PÅFØRING:  
Avhengig av tretype og klargjøring: +/– 20 til 40 g/m2. 
Disse målene er veiledende. Resultatene avhenger av tretype og 
klargjøringsmetode. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å 
beregne nøyaktig forbruk. 

INSTRUKSJONER FOR INDUSTRIELL PÅFØRING: 
- Slip plankene til ønsket effekt er nådd.
- Fjern alt støv.
- Påfør RMC Fumed regelmessig med en rulle eller eller en 
  sprøytepistol. Hvis en jevn effekt er påkrevd, må overflaten være 
  helt mettet med produktet.
- La overflaten tørke helt, enten med lufttørking, en tørketunnel eller 
  UV-tørking.
- Slip overflaten lett med en pussemaskin, båndsliper eller nylon.
- Fjern eventuelt støv på nytt.
- Avslutt med Rubio Monocoat Oil.

  LEVERT AV: 

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. 

MANUELLE EFFEKTER – KREATIV SONE – INTERIØR 

Se sikkerhetsdatabladet før bruk. 
Dato for teknisk datablad: 28.06.2018

LAGET I BELGIA av N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

FORBRUK – INDUSTRIELL PÅFØRING:
Avhengig av tretype og klargjøring: +/– 5 til 15 g/m2. 
Disse målene er veiledende. Resultatene avhenger av tretype og
klargjøringsmetode. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å
beregne nøyaktig forbruk. 

TEKNISKE EGENSKAPER: 
Fysisk tilstand (20 °C): flytende 
Farge: fargeløs
Lukt: spesifikk 
Løselighet i vann: blandbar 

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

EMBALLASJE:
Flasker på 100 ml, PVC-boks på 1, 5 og 10 liter. 

FUMED


