
� TECHNICKÝ LIST PRODUKTU RUBIO MONOCOAT

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 

Popis výrobku: 
Rubio Monocoat Exterior Soap  je speciální mýdlo “dva v jednom” se schopností vyčistit dřevo a zároveň oživit 
vzhled doplněním oleje do povrchu dřevěných ploch. Používá se na umývání dřeva v exteriéru jako jsou terasy, fasády, 
zahradní nábytek apod., které bylo ošetřené ochrannou vrstvou oleje řady Rubio Monocoat pro exteriér (Hybrid Wood 
Protector, Siding Duo System). 
  

Návod k použití: 
1. U teras nejprve zbavte povrch všech hrubých nečistot a povrch navlhčete.  
2. Přípravek ve spreji nebo plastové láhvi protřepejte, aby se obsah dobře promíchal. 
3. Při aplikaci sprejem postříkejte mýdlem povrch dřeva a vyčistěte hadříkem, houbou nebo měkkým kartáčem. 
4. U větších ploch nalijte do kbelíku 1 l koncentrátu RMC Exterior Soap a přidejte 3 litry čisté vody. Vydrhněte 

plochu hadrem, houbou nebo měkkým kartáčem. 
5. Opláchněte povrch čistou vodou a nechte zaschnout. 

Pro běžnou údržbu  používejte mýdlo Exterior Soap ve spreji, které si můžete sami doplňovat tak, že do nádobky 
nalijete 150 ml koncentrátu RMC Exterior Soap a doplníte čistou vodou.  

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA: 
Fyzikální vlastnost při 20oC: kapalina - olej 
pH: +/- 7 
Hustota:  +/- 0,9 kg/l 
Pach: specifický 

Balení: 
0,5 l - sprej 
1 l - koncentrát 
5 l - koncentrát 

Skladování: 
Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12 měsíců při teplotách 5-25°C. NESMÍ ZMRZNOUT. 
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