TECHNICKÝ LIST PRODUKTU RUBIO MONOCOAT

OIL PLUS 2C

INTERIÉR
Popis výrobku:
Rubio Monocoat Oil Plus 2C je ochranný olej nejnovější
generace na povrchovou úpravu dřeva pouze v jedné vrstvě.
Kombinací oleje (A) a akcelerátoru (B) je garantováno rychlé
zaschnutí a zvýšená odolnost. Může se používat jak při
renovaci, tak při údržbě povrchů ošetřených oleji Rubio
Monocoat (RMC).
Specifické vlastnosti:
• Molekulární vazba s vláknem dřeva trvale chrání
povrch!
• Nanáší se pouze v jedné vrstvě.
• Neobsahuje vodu ani rozpouštědla - 0% VOC!
• Respektuje přírodní vzhled dřeva
• 40 barevných odstínů, které lze vzájemně míchat.
• Nízká spotřeba – 1 litr na 30-50 m2
• Jednoduchá aplikace, bez přesahů a „kocourů“
• Rychle vyzrává, je voděodolný – vhodný do
koupelen a kuchyní.
• Vhodný pro všechny druhy dřeva, podlahy, nábytek
(masív, dýha, MDF, apod...).
• Vysoce odolný proti opotřebení.
• Odolný teplotám do 100oC.
• Rychle vyzrává: 80% již po dvou dnech
• Snadná údržba
Návod k použití:
1. Neošetřené dřevo přebrušte brusným papírem
požadované zrnitosti. Veškerý prach odsajte
vysavačem a odstraňte zbytky prachu přípravkem
RMC Cleaner (čistič dřeva).
2. Důkladně promíchejte oba komponenty (1-2 min) v
poměru 3 díly A : 1 díl B.
3. Na suchém povrchu rozetřete malé množství RMC Oil
Plus 2C, použijte hadřík, houbičku nebo leštičku
osazenou béžovým padem. Plochu si rozdělte na
sekce po cca 5-10 m2.
4. Nechte olej pár minut působit a potom během cca 15
minut veškeré přebytky oleje setřete hadříkem nebo
leštičkou osazenou bílým padem. Povrch by měl být
na dotek suchý. Stejný postup opakujte na zbytku
plochy.
5. V dobře větrané místnosti je možno povrch používat
po 24-36 hodinách.

Po 5 dnech je možno při úklidu začít používat vodu a čistící
prostředky RMC.
Pro dlouhodobou ochranu a životnost povrchu je nutné použití
udržovacích prostředků Rubio Monocoat k tomu určených.

K očistění pracovních nástrojů použijte čistič RMC Cleaner.
Po namíchání s akcelerátorem lze olej používat po
dobu 4-6 hodin v závislosti na teplotě.
Spotřeba:
30-50 m2/1 l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu
aplikace.
Udaná spotřeba je orientační. Skutečnost závisí na druhu
dřeva a stupni broušení. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba
zhotovit vzorek.
Aplikace v průmyslovém provozu:
Použití v průmyslových procesech s oxidativním nebo UV
sušením – konzultujte s výrobcem.
Po použití může být zařízení očištěno přípravkem RMC
Biocleaner.

Spotřeba v průmyslových provozech: 60-80 m2/l
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
RMC Oil Plus 2C (A)
Fyzikální vlastnost při 20oC: kapalina
Bod vzplanutí: >99°C
Hustota: >0,9 kg/l
Obsah VOC: 0 g/l
RMC Accelerator (B)
Fyzikální vlastnost při 20°C: kapalina
Barva: bezbarvá
Pach: bez zápachu
Bod vzplanutí: >160oC (v uzavřeném obalu)
Obsah VOC: 0 g/l
Balení:
Sada 350 ml: 275 ml Oil Plus 2C (A) + 75 ml Akcelerátor(B)
Sada 1,3 l: 1l Oil Plus 2C (A) + 0,3l Akcelerátor (B)
Sada 3,5 l: 2,75 l Oil Plus 2C (A) + 0,75 l Accelerator (B)
Skladování:
Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 24
měsíců.
Produkt nesmí být ředěn!
U hadříků a houbiček nasáklých olejem může dojít k
samovznícení.
Před likvidací ponořte do vody!
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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

