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RMC OIL PLUS 2C  
 

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C je olejový nátěr na dřevo nejnovější 

generace, který dokáže barevně natónovat a ochránit povrch pouze 

jednou vrstvou. Kombinace oleje (A) a akcelerátoru (B) zaručuje rychlé 

zasychání. 
 

Používá se též při renovaci a údržbě povrchů ošetřených olejem 

Rubio® Monocoat. 

 

INFORMACE O PRODUKTU 
 

➢ Unikátní vlastnosti 

• Jednou vrstvou obarví a chrání povrch dřeva 

• 40 základních barev je možné mísit k dosažení jakéhokoli barevného odstínu 

• Zdůrazňuje přírodní vzhled dřeva, je příjemný na dotyk 

• Ekologický produkt – 0% VOC  

• Neobsahuje vodu ani rozpouštědla 

• Snadná údržba 

• Práce bez viditelných přesahů 

• Dlouhodobá ochrana 

• Minimální spotřeba: 30 – 50 m2 z jednoho litru 

• Lze použít na téměř všechny typy dřeva – nábytek, podlahy, masív, překližku, MDF atd… 

• Velmi odolný proti oděru 

• Odolný vůči vodě, vhodný do koupelen i kuchyní 

• Odolává vysokým teplotám 

• Rychle vyzrává: 80% během 2 dnů 

• Již 5 dnů po aplikaci je možné použít při úklidu vodu s mýdlem 

 

➢ Technický popis 

 

 RMC Oil Plus 2C (A) 

• Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina 

• Pach:  olej 

• Bod vzplanutí: >99°C 

• Hustota: 0,9  kg/l 

• Obsah VOC: 0 g/l 

  RMC Akcelerátor (B)  

• Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina 

• Pach:  žádný 

• Barva: čirá 

• Bod vzplanutí: >160°C (v zavřené nádobě) 

• Obsah VOC: 0 g/l 
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➢ 40 standardních barev: 
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➢ Návod k použití  

1. Povrch dřeva pečlivě přebrušte, případný předchozí nátěr musí být odstraněn. Vysajte 

vysavačem a zbytky prachu odstraňte čističem RMC Cleaner. 

2. Smíchejte olej s akcelerátorem (1-2 minuty) v poměru přibližně 3:1 (3 díly oleje A a 1 díl 

akcelerátoru B). 

3. Jakmile je povrch po očištění suchý, rozetřete malé množství oleje RMC Oil Plus 2C  

(hadříkem, houbičkou nebo leštícím strojem osazeným béžovým padem). Pracujte po 

sekcích 5 – 10 m2. 

4. Nechte několik minut olej reagovat a potom setřete všechen přebytečný olej (hadrem 

nebo leštičkou osazenou bílým padem). Každý úsek setřete během 15 minut. Povrch musí 

být na omak suchý! Stejným způsobem dokončete celé dílo. 

5. V dobře větrané místnosti může být povrch používán po 24 – 36 hodinách po aplikaci. 

 

Údržba vodou a čistícími prostředky RMC může být prováděna po uplynutí 5 dnů. 

Zárukou pro dlouhodobou životnost a odolnost povrchu je nutné používat na údržbu prostředky 

Rubio® Monocoat. 

 

➢ Tipy a triky: 
• Výrobek ne NESMÍ ničím ředit!  

• Před aplikací olej (A) důkladně promíchejte.  

• U velkých ploch a při použití více balení je doporučujeme navzájem smíchat, aby bylo dosaženo 

stejnoměrného barevného odstínu. 

 

 

 
 

 

 

➢ Spotřeba 
30 – 50 m2 z jednoho litru v závislosti na typu dřeva, broušení a způsobu aplikace.  

Po namíchání oleje s akcelerátorem lze se směsí pracovat po dobu 4-6 hodin. 

 

Poznámka: Spotřeba při průmyslovém nanášení na olejovacích linkách: 60-80 m2/l 

 

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

opracování. Pro zjištění přesné spotřeby doporučujeme aplikovat na vzorku. 
 

 

➢ Balení 
350 ml – sada 275 ml RMC Oil Plus 2C (A) + 75 ml RMC Akcelerátor (B) 

1,3 l       - sada 1 l RMC Oil Plus 2C (A) + 0,3 l RMC Akcelerátor (B) 

3,5 l       - sada 2,75 l RMC Oil Plus 2C + 0,75 l RMC Akcelerátor (B) 

 

➢ Skladování 
Skladujte po dobu max. 36 měsíců na suchém místě v originálním balení. Nesmí zmrznout 

 

 

➢  Příslušenství 

 

                    * RMC Cleaner – čistič použitých nástrojů 

UPOZORNĚNÍ 

U hadrů nasáklých olejem může dojít ke spontánnímu samovznícení!  

Před likvidací je namočte do vody. 
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➢ Další produkty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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