TECHNICKÝ LIST PRODUKTU RUBIO MONOCOAT

PRECOLOR EASY

INTERIÉR
Popis výrobku:

Rubio Monocoat Precolor Easy je barevný
podkladní nátěr určený k vytváření speciálních
barevných efektů v kombinaci s olejem RMC Oil Plus
2C.
Možnost kombinace 14 barevných odstínů Precoloru
(které mohou být navzájem libovolně míchány) s jednou
ze 40 barev řady olejů Oil Plus 2C nabízí neomezené
možnosti při vytváření barevných kombinací.
Specifické vlastnosti:
• přírodní vzhled
• manuální nebo strojová aplikace
• 14 unikátních barevných odstínů
• neomezené množství kombinací
Návod k použití:
1. Přebrušte roznoměrně povrch dřeva. Při renovacích
starých podlah musí být odstraněny všechny vrstvy
předchozích nátěrů.
2. Očistěte povrch průmyslovým vysavačem a
přípravkem RMC Cleaner.
3. Dokonale promíchejte!
Manuální aplikace:
• Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak,
abyste si nepoškodili již hotová místa. V případě
potřeby použijte lepící pásku na vymezení
ohraničení.
• Aplikujte RMC Precolor Easy kvalitním štětcem.
• Rozetřete rovnoměrně hadříkem nebo ručním
padem červené barvy.
Strojní aplikace - podlahy:
• Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak,
abyste nemuseli vstupovat na již hotová místa. V
případě potřeby použijte lepící pásku na vymezení
ohraničení.
• Aplikujte RMC Precolor Easy štětcem nebo
válečkem.
• Rozetřete v ploše leštícím strojem osazeným
červeným padem. Jakmile přestane stroj
zanechávat stopy a nejsou viditelné kroužky,
přestaňte roztírat.
• Dokončete okrajová místa ručním padem červené
barvy.
4. Nechte povrch zaschnout po dobu 1-3 hodin v
závislosti na druhu dřeva, vlhkosti, teploty a větrání.
5. Aplikujte RMC Oil Plus 2C - viz příslušný tech. list.

Poznámka:

- Případné přesahy můžete odstranit! Použijte čistou

vodu ve spreji a přeleštěte povrch červeným padem.

- Po aplikaci oleje již případné přesahy NELZE

ODSTRANIT! Je nutné je odstranit ještě před finální
povrchovou úpravou.
- V případě, že po zaschnutí zůstanou nějaká vlákna
vztyčená, přeleštěte povrch béžovým padem a řádně
vysajte průmyslovým vysavačem.
Upozornění:
- Před aplikací na podlahu vypněte podlahové topení
48 hodin předem.
- Nepoužívejte na dokončení povrchové úpravy vodou
ředitelné produkty!
- Nepoužívejte jako krycí nátěr zanechávající na
povrchu vrstvu tvořící film.
- Není vhodný na parkety - vzor stromeček.
Spotřeba:
15-20 m2/1 l v závislosti na druhu dřeva, broušení a
způsobu aplikace.
Udaná spotřeba je pouze orientační. Pro kalkulaci
přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Fyzikální vlastnost při 20oC: kapalina
Bod vzplanutí: nehořlavý
Hustota: 1-1,16 kg/l dle barvy
VOC: 0 g/l
Rozpustnost ve vodě: 100%
Balení:
100ml – 1l – 2,5l – 5l
Skladování:
Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12
měsíců při teplotách 5-25°C. NESMÍ ZMRZNOUT.

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

