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RMC INVISIBLE OIL – transparentní povrchová úprava 
 

Rubio Monocoat Invisible Oil je určen na povrchovou úpravu dubového 
dřeva, či jiných světlých dřevin, kde chceme dosáhnout “neviditelné” 
ochranné vrstvy olejováním. Dlouhodobá ochrana povrchu zůstává 
zachována.  
RMC Invisible Oil je součástí systému RMC Invisible Oil system.   
Na vrstvu oleje RMC Invisible Oil  naneseme ochrannou vrstvu údržbového 
oleje RMC Invisible Maintenance Oil - tím získáme zvýšenou odolnost 
proti opotřebení povrchu a působení vody. 
 
➢ Informace o produktu:  

• K použití na dubové či jiné dřevo světlé barvy 

• Zajistí přírodní vzhled dřeva 

• 0% VOC – bez obsahu těkavých látek 

• Neobsahuje vodu ani rozpouštědla 

• Nanášení bez přesahů 

• Dlouhodobá ochrana povrchu 

• Malá spotřeba: 50-60 m2/l 

• Jednoduchá údržba 

• Rychle vyzrává: 80% za 48 hod. 

 

➢ Technický popis: 

• Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina 

• Pach:  olej 

• Hustota: 1,05  kg/l 

• Obsah VOC: 0 g/l 

•  

➢ Návod k použití: 

• Povrch dřeva přebrušte požadovanou zrnitostí a odstraňte všechen prach vysavačem.  
K dokonalému očištění povrchu použijte čistič dřeva RMC Cleaner. 

•  RMC Invisible Oil dobře promíchejte a na suchý povrch naneste malé množství houbičkou, 
hadříkem nebo leštičkou s béžovým padem. U podlah pracujte po sekcích 5-10 m2. 

• Nechte chvilku reagovat a pak během 15 minut setřete všechen přebytečný olej do sucha 
(hadrem nebo bílým padem) a pokračujte dále stejným způsobem. Povrch musí být na omak 
suchý! 

• Po zaschnutí (min. 12 hod. při dostatečném větrání) aplikujte RMC INVISIBLE 
MAINTENANCE OIL – viz Technický list produktu. 
 

➢ Upozornění: 

• Nikdy nemíchejte RMC Invisible Oil a RMC INVISIBLE MAINTENANCE OIL! 

• Do RMC Invisible Oil nelze přidávat  RMC Oil Plus komponent B (akcelerátor). 

• Aplikujte pouze na hladce broušené povrchy. Nepoužívat na kartáčované nebo jinak 
strukturované dřevo. 

• Použité nástroje umyjete čističem RMC Cleaner. 

• Před aplikací na podlahu vypněte podlahové topení 48 hod. předem. 
 

• RMC Invisible Oil System není vhodný pro aplikaci na průmyslových linkách. V případě 
zájmu o průmyslové nanášení kontaktujte náš technický tým. 
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➢ Spotřeba:   50-60 m2/l – v závislosti na stupni broušení a způsobu aplikace. 
Udaná spotřeba je pouze indikativní. 

Pro stanovení přesné hodnoty je třeba aplikovat na vzorku podlahy nebo jiného produktu.  

 

➢ Balení:  20 ml – 100 ml – 1 l 

 

➢ Skladování: Skladujte po dobu max. 24 měsíců na suchém místě v originálním balení.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Váš distributor: 
 

Rubio Monocoat CZ/SK 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. 

 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Produkt se nesmí ničím ředit! 

U hadrů nasáklých olejem může dojít ke spontánnímu samovznícení!  

Před likvidací je namočte do vody. 
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