TEKNISK DATABLAD I EKSTERIØR

RMC HYBRID WOOD PROTECTOR

RMC Hybrid Wood Protector er en ekte «monocoat» og egner seg for å farge og beskytte nesten
alt utvendig treverk med ett enkelt strøk. Oljen beskytter trefasader, terrasser, skodder, portaler,
hagemøbler osv. mot misfarging og forvitring. Den enkle påføringen og vedlikeholdet gjør denne
oljen eksepsjonelt brukervennlig.

PRODUKTINFORMASJON
› Unike egenskaper
∙ Basert på RMC-teknologi med integrert UV-stabilisator.
∙ 0 % VOC, inneholder verken vann eller løsemidler.
∙ Egner seg for nesten alle tretyper, kan også brukes innendørs!
∙ Tilgjengelig i 12 moderne trefarger og 8 trendfarger.
∙ Enkel å påføre.
∙ Hurtigtørkende.
∙ Økonomisk: minimalt forbruk.
∙ Ikke film-dannende. Skaller ikke av.
∙ Vedlikeholdes med det samme produktet. Ikke behov for sliping!
› Tekniske egenskaper
∙ Fysisk tilstand: flytende
∙ Lukt: linfrøolje
∙ Tetthet: 0,95–1,3 kg/l
∙ VOC: 0 g/l
∙ QUV: testet i henhold til standarden NS-EN 927-6:2006.
› Farger
Tradisjonelle farger:

POP farger:

NATURAL

TEAK

ROYAL

GREY

WHITE

LIGHT GREY

BLACK

TAUPE

CHOCOLATE

DRAGONFRUIT

LAGOON

SUNFLOWER

LOOK IPÉ

VEGGIE

SUNSET

DOLPHIN

CHARCOAL

PIGLET

POPPY

PURE
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MERK:
∙ Pigmentet i de ulike RMC Hybrid Wood Protector-fargene bidrar til å beskytte treet mot gråning.
Fargen PURE inneholder imidlertid ikke pigment, noe som gjør at den naturlige gråningen inntrer raskere.
∙ Det anbefales ikke å påføre lyse farger (White, Natural osv.) på vannrette overflater.
· For å forsterke fargen ytterligere kan RMC Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling med
RMC Sunprimer HWP. Se det tekniske databladet for RMC Sunprimer HWP for detaljerte instruksjoner.

› Emballasje
Flaske 20 ml, 100 ml og 0,5 l, boks 1 l og 2,5 l
› Oppbevaring
Produktet kan oppbevares i opptil 36 måneder når det oppbevares tørt og i originalemballasjen. Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK
› Påføringsmuligheter

RMC Hybrid Wood Protector

RMC Sunprimer HWP &
RMC Hybrid Wood Protector

Dekk

NEI

*
Stoler, bord ...
Pass på å tilsette 10 % RMC Accelerator i
RMC Hybrid Wood Protector!

Vandrette

*
Fasader
Pass på å tilsette 10 % RMC Accelerator i
RMC Hybrid Wood Protector!

*

Vinduer, dører ...
Lodrette

Pass på å tilsette 10 % RMC Accelerator i

Pass på å tilsette 10 % RMC Accelerator i
RMC Hybrid Wood Protector!

Når RMC Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling med
RMC Sunprimer HWP, må oljen tilsettes 10 % RMC Accelerator.
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MERK: UTVENDIG OG INNVENDIG!
RMC Hybrid Wood Protector kan brukes innendørs og utendørs for å behandle overflater som parkettgulv, baderom i tre,
møbler, kjøkkenbenkeplater og treplattinger utendørs. Disse flatene brukes ofte intensivt, og det er derfor obligatorisk å tilsette
10 % RMC Accelerator til oljen.
› Instruksjoner
UTVENDIG
TRINN 1. Fjern alle rester av produkter som er påført tidligere. Rengjør overflaten med RMC Exterior Wood Cleaner.
TRINN 2. Rør godt om i oljen før bruk.
TRINN 3. Når den rengjorte overflaten er tørr, påfører du et lag RMC Hybrid Wood Protector med en flat børste eller en
RMC-børste standard 220.
TRINN 4. La virke i 10 minutter. Jevn overflaten igjen med den samme børsten (uten å påføre nytt produkt).
TRINN 5. Etter 5 minutter tørker du av alle spor av overskytende produkt med en klut.
TRINN 6. La tørke i ca. 24 timer.Herdingen er komplett etter 7 dager.
› Tips og triks
∙ Klargjøringen må alltid utføres med RMC-produkter.
∙ Produktet må ikke under noen omstendigheter fortynnes.
∙ Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted anbefales det å blande dem for å få et jevnt
resultat.
∙ Påfør aldri produktet i direkte sollys eller ved temperaturer under 10 ºC. Arbeid bare under tørre værforhold.
∙ Ikke dekk til eller plasser tunge gjenstander på treverket før det er helt tørt.
∙ Vannrette overflater må gnis tørre hvis de utsettes for regn innen 24 til 36 timer etter at oljen er påført.
∙ Når RMC Hybrid Wood Protector kombineres med en valgfri forbehandling med RMC Sunprimer HWP,
må oljen tilsettes 10 % RMC Accelerator (trinn 2 i instruksjonene ovenfor)!
INNVENDIG
TRINN 1. Slip overflaten ripefri. Støvsug grundig og fjern støvrester med RMC Cleaner.
TRINN 2. Tilsett 10 % RMC Accelerator i oljen. Rør godt om før bruk.
TRINN 3. Når den rengjorte overflaten er tørr, spres en liten mengde av produktet utover med en klut eller RMC-børste standard 100.
TRINN 4.La virke et par minutter.
TRINN 5. Fjern all overskytende olje grundig med en klut. Overflaten skal føles tørr!
TRINN 6. La tørke i ca. 24 timer. Herdingen er komplett etter 7 dager.
INDUSTRIELL PÅFØRING
Hvis du vil påføre dette produktet industrielt, råder vi deg til å ta kontakt med det tekniske vedlikeholdsteamet vårt.
Det tekniske databladet for industriell bruk er tilgjengelig på forespørsel.
Ved industriell påføring er det obligatorisk å tilsette 10 % RMC Accelerator i RMC Hybrid Wood Protector.

MERK
Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr og må derfor gjennomvætes etter bruk.
› Dekning
∙ Bruk på utvendig treverk: 1 l = ± 30 m2
∙ Bruk på innvendig treverk: 1 l = ± 50 m2
Disse målene er veiledende. Resultatene avhenger av tretype, slitasjen og klargjøringsmetoden. Det anbefales alltid å teste ut på en
prøve for å beregne nøyaktig forbruk.
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› Verktøy

RMC-børste
standard 100

RMC-børste
standard 220

RMC-kluter

bomull – sett 1 kg

RMC Cleaner

*De brukte verktøyene kan rengjøres med RMC Cleaner.

› Beslektede produkter

RMC Exterior
Wood Cleaner

RMC Sunprimer
HWP

RMC Exterior Soap

RMC Exterior Soap
Ecospray

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.
Les mer om vårt komplette sortiment av produkter og maskiner for beskyttelse
og farging av innvendig og utvendig 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 BVBA 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. Data for teknisk datablad: 25/01/2019. Raadpleeg
de veiligheidsﬁche vooraleer het product te gebruiken.

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
www.rubiomonocoat.com
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