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RMC SUNPRIMER HWP 
 

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP je barevný podkladní nátěr na bázi vody, který omezuje vliv UV 

záření. Může být aplikován jako základ pod konečnou povrchovou 

úpravou dřeva prováděnou olejem RMC Hybrid Wood Protector na 

svislých konstrukcích. 

 

RMC Sunprimer HWP se vždy používá ve stejném barevném odstínu 

jako RMC Hybrid Wood Protector – díky penetraci barevných pigmentů 

bude výsledkem intenzívnější barevný odstín dřeva. 

 

INFORMACE O PRODUKTU 
 

➢ Unikátní vlastnosti 

• Připraven k okamžitému použití 

• Zachová přirozený vzhled dřeva 

• Zajistí hlubší a intenzívnější barevný odstín 

• Zajistí lepší krytí a sjednocuje barvu 

• 20 unikátních barevných odstínů 

• Nanáší se pouze na dřevo na svislých konstrukcích 

➢ Technický popis 

• Fyzikální vlastnosti: kapalina 

• Pach: charakteristický 

• Hustota: >1 kg/l 

• Obsah VOC: 0 g/l 

➢ Barvy 
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➢ Balení 

20 ml, 100 ml, 1 l, 5 l a 20 l 

➢ Skladování 

Skladujte po dobu max. 12 měsíců na suchém místě v originálním balení. 

Nesmí zmrznout! 

➢ Návod k použití: 
1. Aplikujte pouze na surové a čisté dřevo svislých konstrukcí. Odstranění všech předchozích 

nátěrů je nezbytné. Před zahájením práce očistěte povrch čističem RMC Exterior Wood Cleaner. 

2. RMC Sunprimer HWP dobře promíchejte a nanášejte rovnoměrně v malých dávkách pomocí 

stříkací pistole, štětky, válečku nebo hadru. Pracujte po sekcích cca 5-10 m2. 

3. Nechte zaschnout po dobu 24 hod (povrch by měl být na omak suchý). 
4. Nyní aplikujte  jednu vrstvu oleje RMC Hybrid Wood Protector ve stejném barevném odstínu, 

jako RMC Sunprimer HWP, který jste použili. Před použitím tohoto produktu prosíme pročtěte 

technický list! 

➢ Tipy 

• Před použitím základu RMC Sunprimer HWP použijte k očištění dřeva přípravek RMC 

Exterior Wood Cleaner. Výrazně tím zvýšíte odolnost povrchové úpravy. 

• Vždy používejte RMC Sunprimer HWP a RMC Hybrid Wood Protector ve stejném 

barevném odstínu. 

➢ Vydatnost 

Spotřeba základního nátěru RMC Sunprimer HWP se může měnit v závislosti na níže uvedených 

podmínkách: 

1. Tvrdost dřeva – čím měkčí dřevo, tím vyšší spotřeba. 

2. Obsah vlhkosti – dřevo by mělo být suché, nepoužívejte produkt pokud je obsah vlhkosti 

dřeva vyšší než 12%. 

3. Teplota vzduchu – teplota při aplikaci by se měla pohybovat v rozmezí 15°C – 27°C při 

relativní vlhkosti vzduchu menší než 80%. Neaplikujte na přímém slunci nebo při 

vysokých teplotách. 

4. Příprava – způsob broušení má vliv na spotřebu, dřevo může být broušené, kartáčované, 

hrubě řezané apod… to všechno má vliv na spotřebu. 

 

Indikativní spotřeba je 10 – 35 m2 z jednoho litru. 

 

Optimálních výsledků je dosaženo pokud je RMC Sunprimer HWP dobře povrchem vstřebán. 

Upozornění: Setřete všechen přebytečný, nevsáklý  produkt z povrchu ošetřované plochy, 

jakmile již není povrchem absobován. RMC Sunprimer HWP se nepoužívá jako krycí nátěr tvořící 

film! Spotřeba může být vyšší u renovací starších povrchů.  

 

Výše uvedená spotřeba je pouze indikativní. Skutečná bude záviset na druhu dřeva a způsobu 

opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku. 

 

 

 

 

 

POZNÁMKA: 
Pigmenty obsažené v olejích řady RMC Hybrid Wood Protector mají podíl na ochraně dřeva před 

šednutím. Barevný odstín PURE (čirý) pigmenty neobsahuje, takže se u něj může šednutí projevit 

dříve. 
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➢ Příslušenství 

 

 
* RMC Cleaner – čistič použitých nástrojů 

 

➢ Další produkty 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průmyslové nanášení 
V případě potřeby aplikace ve výrobních proceses, doporučujeme kontaktovat naše techniky. Pro 

průmyslové využití máme k dispozici technický list na vyžádání. 

 

V případě průmyslového použití je nutné přidávat do oleje RMC Hybrid Wood Protector přípravek  

RMC Accelerator v objemu 10%. 

 
Váš distributor: 

 
Czech Lines International s.r.o. 

Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko 
Provozovna Rubio Monocoat CZ/SK:   
Jízdecká 110,  288 02Nymburk 

info@rubiomonocoat.cz 
www.rubiomonocoat.cz 

 
 
 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE: 
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. 
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