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Rubio Monocoat FUMED 
 

Rubio FUMED  je speciálním produktem vyvinutým za účelem  rychlého zabarvení povrchu  a získání 

kouřového efektu u dřeva. Lze použít na dřeva obsahující třísloviny (taniny), např. dub. RMC Fumed  

reaguje s tříslovinami ve dřevě, ale ne s bělí – tím dosáhneme  zajímavých barevných variací, které 

však nejdou ovlivnit, protože výsledek závisí na množství tříslovin ve dřevě obsažených. 

RMC Fumed se nanáší před finální povrchovou úpravou některým z olejů řady RMC Oil Plus 2C. 

Molekulární vazba mezi olejem a vlákny dřeva zůstává garantována. 

 

Specifické vlastnosti produktu:  

➢ Dává povrchu dřeva podobný efekt jako při čpavkování 

➢ Při práci nedochází k uvolňování žádných toxických látek nebo zdraví škodlivých výparů  

➢ Pro dosažení slabší reakce je možné přípravek ředit vodou 

Návod k použití při manuální aplikaci: 

• Povrch dřeva přebrušte požadovanou zrnitostí brusného papíru.  

• Zbavte povrch všech nečistot a prachu. 

• Naneste přípravek rovnoměrně pomocí štětce nebo válečku. Případné přebytky setřete 

houbou namočenou ve vodě a vyždímejte do kbelíku. 

• Nechte povrch dobře zaschnout (12-48 hod. podle teploty v místnosti a stupně zvlhčení povrchu). 

• Pokud vstanou vlákna dřeva, lehce povrch přebrušte béžovým padem a očistěte od prachu. 

• Proveďte finální povrchovou úpravu některým z olejů Rubio Monocoat. 

Spotřeba při manuální aplikaci: 25-50 m2/l v závislosti na druhu dřeva, stupni broušení a způsobu aplikace. 

Udaná spotřeba je orientační.  Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek. 

 

Návod k použití v průmyslovém provozu: 

• Povrch dřeva přebrušte požadovanou zrnitostí brusného papíru.  

• Zbavte povrch všech nečistot a prachu. 

• Naneste přípravek rovnoměrně na válcové nanášecí lince nebo stříkací pistolí. 

• Usušte v horkovzdušném nebo UV tunelu. 

• Vztyčená  vlákna lehce odstraníte měkkým nylonovým kartáčem s odsáváním prachu. 

• Proveďte finální povrchovou úpravu některým z olejů Rubio Monocoat. 

Spotřeba při průmyslové aplikaci: 70-200 m2/l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace  

Udaná spotřeba je orientační.  Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek. 

Technická charakteristika: 

• Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina 

• Barva: čirá 

• PH: 12-13 

• Rozpustnost ve vodě: ředitelný vodou 

Balení:    100 ml – 1 l – 5 l – 10 l 

Skladování: Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12 měsíců. Nesmí zmrznout. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Váš distributor: 

 
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko: 

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.  
Provozovna Nymburk   
Jízdecká 110. PSČ 288 02 

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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