Technologický postup při aplikaci RMC Oil Plus 2C se zvýšenou odolností
proti působení vody:

1.
2.
3.
4.

Povrch musí být rovnoměrně kartáčovaný nebo broušený brusivem max P150
Prach z broušení odsajte nebo vyfoukejte proudem vzduchu
Plochu očistěte přípravkem RMC Cleaner – NUTNÉ!
Po zaschnutí aplikujte jednu vrstvu dvousložkového oleje RMC Oil Plus 2C
• Olej (komp. A) dobře promíchejte tyčkou - nestačí protřepat!
• Přidejte akcelerátor (komp. B) v poměru 3:1 (3 díly oleje : 1 díl
akcelerátoru) a dobře promíchejte - s namíchanou směsí lze bezpečně
pracovat po dobu cca 4 hodin
• Naneste směs na povrch houbou a důkladně rozetřete pomocí béžového
padu – ručně nebo leštičkou. Smyslem je olej co nejlépe zapracovat do
pórů dřeva – důležité zejména u hluboce kartáčovaných povrchů.
• Během 15 minut důkladně setřete plochu bílým padem – ručně nebo
leštičkou – na ploše nesmí zůstat žádný přebytečný olej!
• Běžně dosahovaná spotřeba oleje u tohoto postupu je 1 litr na cca 30 m2
5. Druhý den po aplikaci oleje Oil Plus 2C naneste 1 vrstvu údržbového oleje RMC
Universal Maintenance Oil (UMO) v bezbarvém provedení – stačí minimální
množství – opět rozneseme olej padem a setřeme do sucha.
6. Povrch je sice na omak suchý, ale olej bude cca 5-7 dní vyzrávat a k tomu
potřebuje přístup vzduchu – během této doby nebalte do smršťovací fólie!
Tento způsob povrchové úpravy je dostatečně odolný vůči působení vody, ale i jiných
kapalin – červené víno, kola, káva i čaj atd. Vše testováno výrobcem i odběrateli, kteří
pracují ve výrobě nábytku.
Následná údržba pak probíhá pomocí těchto produktů:
- RMC Surface care – čistící prostředek na běžný úklid, přeleštění povrchu
- RMC Refresh Eco – oživovací prostředek, když je povrch dřeva trochu zavadlý či
opotřebovaný – lze použít několikrát do roka.
Více informací ohledně olejů Rubio Monocoat a o údržbě dřevěných povrchů
najdete na webu:
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