TECHNICKÝ LIST PRODUKTU RUBIO MONOCOAT

HYBRID WOOD PROTECTOR

EXTERIÉR
Popis výrobku:
RMC Hybrid Wood Protector je ekologický nátěr chránící
povrch nového i staršího dřeva. Proti šednutí a hnilobám
chrání: fasády, terasy, okenice, pergoly, okenní rámy,
zahradní nábytek, mola apod... Též k použití v interiéru.
Garantovaná aplikace pouze v jedné vrstvě. Snadná údržba
bez nutnosti broušení. Netvoří na povrchu film, neloupe se.
Použití v EXTERIÉRU:
1. PŘÍPRAVA:
Navlhčete povrch dřeva.
Očistěte povrch dřeva nylonovým kartáčem a čističem
RMC Exterior Wood Cleaner.
Proudem vody spláchněte všechnu pěnu.
Nechte povrch uschnout.
2. Aplikace:
Před použitím olej dobře promíchejte.
Naneste tenkou vrstvu oleje plochým štětcem nebo
speciálním štětcem na terasy.
Nechte reagovat cca 10 minut.
Ještě jednou uhlaďte povrch stejným štětcem (bez
oleje).
Po cca 5 minutách setřete hadříkem přebytek oleje.
Povrch je voděodolný po 24-36 hodinách a k použití po 48
hodinách.
Vydatnost u dřeva v exteriéru: cca 30 m2/1 l
3. Čistění:
Dřevo opláchněte vodou.
Použijte mýdlo ve spreji RMC Exterior Soap,
protřepejte a postříkejte povrch.
Povrch umyjte a nechte zaschnout.
Údržba:
Pokud začne povrch dřeva blednout, opakujte postup dle
výše uvedených instrukcí - body 1. a 2.
Použití v INTERIÉRU:
RMC Hybrid Wood Protector je také vhodný k použití
v interiérech, např. : nábytek, dřevěné obklady, stropy,
okenní parapety a jiné truhlářské výrobky.
- Přebrušte povrch požadovanou zrnitostí a odstraňte
prach.
- Rozetřete malé množství oleje hadříkem nebo štětcem.
- Nechte pár minut reagovat a potom setřete všechen
přebytečný olej suchým hadříkem. Povrch musí být na omak
suchý!

OBECNÁ DOPORUČENÍ:
Produkt je vhodný na všechny druhy dřeva (exotické, měkké i
termo dřevo). Nikdy neaplikujte na přímém slunci a při
teplotách pod 10oC či za vlhka. Nezakrývejte povrch a
nestavte na něj předměty dokud není povrch úplně zaschlý.
Po použití nádobu s olejem dobře uzavřete a chraňte před
sluncem a mrazem na suchém místě. Nikdy neřeďte.
Hybrid Wood Protector obsahuje pigmenty, které se podílejí
na zvýšené ochraně povrchu dřeva proti šedivění. Bezbarvý
odstín (PURE) pigmenty neobsahuje, proto povrch dřeva při
expozici UV záření může šednout rychleji.
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Fyzikální vlastnosti: kapalina
Pach: lněný olej
Měrná hmotnost: 0,95 – 1,3 kg/l
VOC: 0 g/l
Barva: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey,
Black, White, Pure, Autoclave Green
Testováno dle norem EN 927-6.
Vyhovuje normám pro materiály na výrobu hraček dle EN
71-3.
Balení:
100 ml, 0,5 l, 1 l a 2,5 l
Skladování:
Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12
měsíců.
Upozornění:
Při renovaci musí být odstraněny všechny zbytky předchozích
nátěrů, pokud nebyly provedeny olejem RMC.
Skladování:
Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do
24měsíců.

Produkt nesmí být ředěn!
U hadříků a houbiček nasáklých olejem může dojít k
samovznícení.
Před likvidací ponořte do vody!

Vydatnost u dřeva v interiéru: cca 50 m2/1 l
Udaná spotřeba je orientační. Skutečnost závisí na druhu
dřeva a stupni broušení. Pro kalkulaci přesné spotřeby je
třeba zhotovit vzorek.
Na povrchovou úpravu dřevěných podlah, schodišť, barových
pultů apod. doporučujeme použít náš produkt RMC OIL PLUS
2C.

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše
uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za
nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění.
Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

Výrobce: N.V.MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58 – B-8870 Izegem, Belgie
Obchodní zastoupení pro ČR a SR: Czech Lines International s.r.o., Boleslavská třída 375, 288 02 Nymburk

www.rubiomonocoat.cz

