TECHNICKÝ LIST PRODUKTU RUBIO MONOCOAT

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL
INTERIÉR
ÚDRŽBA OLEJOVANÝCH POVRCHŮ
Popis produktu:
Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil je univerzální údržbový olej určený na ochranu a oživení olejovaných
povrchů dřeva. Používá se v okamžiku, kdy povrch začíná vykazovat známky opotřebení a ztrácí původní ochrannou
vrstvu. Frekvence údržby podlah se liší v závislosti na intenzitě provozu.
Universal Maintenance Oil lze použít na všechny druhy povrchových úprav včetně laků a olejů jiných značek, než je
Rubio Monocoat a je k dodání v těchto barevných variantách: bezbarvý, bílý, hnědý, šedý a černý.
NÁVOD K POUŽITÍ:
K rozhodnutí, kdy použít údržbový olej není potřeba prohlídka odborníka!
1. Povrch dřeva zbavte prachu a nečistot.
2. Umyjte podlahu vodou a mýdlem Rubio Monocoat Soap. Dobře setřete všechny zbytky mýdla a nechte povrch
úplně vyschnout.
3. Dobře obsah plechovky promíchejte - barevné pigmenty mohou být usazené na dně!
4. RUČNÍ APLIKACE: Naneste na ošetřované místo trochu oleje hadříkem, štětcem nebo houbičkou. Během 15
minut setřete do sucha papírovou utěrkou nebo bavlněným hadrem.
STROJNÍ APLIKACE: Použijte leštící stroj osazený béžovým padem, pracujte po sekcích 2-4 m2 najednou.
Během 15 min stírejte bílým padem do sucha.
NENANÁŠEJTE OLEJE PŘÍLIŠ MNOHO, ABY POVRCH NEBYL LEPKAVÝ!
5. V dobře větrané místnosti bude povrch suchý po 6-8 hodinách.
Další údržba čistícími prostředky Rubio Monocoat nebo vodou může být prováděna nejdříve jeden týden po
aplikaci. Na následnou údržbu podlah používejte zásadně prostředky Rubio Monocoat, prodloužíte tím životnost
povrchové úpravy.
UPOZORNĚNÍ:
V případě velkého opotřebení podlahy, kde již došlo k úplnému odstranění povrchové úpravy až na holé dřevo
doporučujeme provést renovaci povrchu odbornou firmou olejem Rubio Monocoat Oil Plus 2C.
SPOTŘEBA: 0,5 l = 75-100 m2
Uvedená spotřeba je pouze indikativní. K přesnému výpočtu doporučujeme zhotovení vzorku.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Fyzikální stav při 20°C: kapalina
Složení: Směs přírodních olejů a vosků
Bod vzplanutí: >100°C
Pach: olej
Hustota: 0.98 kg/l
Obsah VOC: 0 g/l
BALENÍ: 0,5 l
SKLADOVÁNÍ: Skladujte v suchém prostředí v originálním balení po dobu max 24 měsíců.

POZOR:
Produkt se nesmí ničím ředit.
U hadrů a houbiček nasáklých olejem může dojít k samovznícení! Před likvidací je namočte do vody.

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

