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RMC PRE-AGING 
Dává novému dřevu vzhled starého 

 
I nová podlaha může mít vzhled starého dřeva. To je trend, který je v současné době 

velmi populární. Vedle skutečného čpavkování či louhování existuje řada dalších 

reaktivních produktů, kterými můžeme nové dřevo ošetřit, aby vypadalo jako starší. 

 

Rubio Monocoat Pre-Aging je vysoce kvalitní nereaktivní základní nátěr na dřevo, 

kterým lze dosáhnout vzhledu čpavkovaného dřeva, ale bez nevýhod této metody. Je 

k dispozici v 10 základních barevných odstínech.  Barevné spektrum se pohybuje od 

světlejšího až po tmavý kouřový vzhled a dále pak v různých odstínech typických pro 

letité dřevěné povrchy. Díky tomu, že se jednotlivé barevné odstíny dají navzájem 

míchat, můžeme dosáhnout i těch nejjemnějších barevných akcentů dle představ 

zákazníka.   

 

INFORMACE O PRODUKTU 
 

➢ Unikátní vlastnosti 

• Nereaktivní základní nátěr dřeva na vodní bázi  

• Stabilní barvy  

• Po finálním ošetření olejem Rubio Monocoat výborná odolnost vůči tvorbě skvrn. 

• Hloubkové probarvení dřeva v jemných odstínech  

• Na téměř všechny druhy dřeva včetně těch bez obsahu tříslovin  

• Na rozdíl od reaktivních přípravků je pH neutrální 

• S minimálním zápachem   

• Bez dopravních omezení při přepravě produktu 

• Zabarvuje též bělové dřevo a tvrdé letokruhy  

• Práce bez přesahů a kocourů 

 

➢ Technický popis 

• Fyzikální vlastnosti při 20°C:  kapalina 

• Viskozita: jako voda 

• Pach: nasládlý 

• Hustota: cca 1  kg/l 

• Bod vzplanutí: > 100°C 

• Bod varu: cca 100°C  

 

➢ Balení:  100 ml – 1 l – 5 l – 25 l 

 

➢ Vydatnost: 15-20 m2 z 1 litru v závislosti na způsobu aplikace a struktuře povrchu dřeva 

  

➢ Skladování: Skladujte v suchém a dobře větraném prostředí, v originálním balení po dobu 

max. 12 měsíců. Nesmí zmrznout.  

 

➢ Barevné odstíny: viz následující stránku 
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NÁVOD K POUŽITÍ 

 

  Doporučený způsob aplikace       

 
➢ Pomocí RMC padu z mikrovlákna 

• Pečlivě přebrušte povrch dřeva a důkladně odstraňte prach vysavačem. 

• Naneste přípravek z kbelíku (RMC kbelík) RMC padem z mikrovlákna. Při okrajích a v rozích použijte 

kvalitní štětec. 

• Povrch sjednotíte rozetřením přípravku béžovým padem. Roztírejte ve směru vláken dřeva a postupujte 

po 2-3 prknech současně (podle šířky prken), nenechávejte nikde přebytky. 

• Nechte důkladně zaschnout po dobu cca 24 hod. v dobře větrané místnosti. 

 

Poznámka: Během zasychání se můžou tvořit na povrchu fleky podle toho, jak směřují vlákna 

dřeva. Toto je normální jev, fleky zmizí po řádném zaschnutí povrchu. 

 

•   Po zaschnutí odstraňte vztyčená vlákna leštičkou osazenou červeným padem a odsajte prach. 

Povrchovou úpravu dokončíte olejem RMC Oil Plus 2C v požadovaném barevném odstínu. 

 

  Další způsoby aplikace       

 
➢ Manuálně:  

• Pečlivě přebrušte povrch dřeva a důkladně odstraňte prach vysavačem. 

• Naneste RMC Pre-Aging tak, aby byl povrch rovnoměrně nasáklý. Použijte kvalitní štětec, houbu, stříkací 

pistoli nebo váleček. 

• Povrch sjednotíte rozetřením přípravku pomocí béžového padu. 

• Zajistěte dostatečnou ventilaci a nechte zaschnout po dobu cca 24 hod. 

• Po zaschnutí odstraňte vztyčená vlákna červeným padem a odsajte prach. Povrchovou úpravu dokončíte 

olejem RMC Oil Plus 2C v požadovaném barevném odstínu. 

 

➢ Aplikace podlahářskou leštičkou: 

• Pečlivě přebrušte povrch dřeva a důkladně odstraňte prach vysavačem. 

• Aplikaci začněte podélným nanášením na okrajích a v rozích místnosti kvalitním štětcem nebo ručním 

béžovým padem. Dále pak pokračujte v nanášení válečkem s delším vláknem – zabraňte tvorbě louží. 

• Přípravek rovnoměrně rozetřete podlahářskou leštičkou osazenou béžovým padem. Doporučujeme 

pracovat v podélných pruzích širokých cca 1 m ve směru podlahových prken. 

•  Během 15 minut přeleštěte povrch bílým padem (neleštěte až do sucha). 

• Zajistěte dostatečnou ventilaci a nechte zaschnout po dobu cca 24 hod. 

• Po zaschnutí odstraňte vztyčená vlákna červeným padem a odsajte prach. Povrchovou úpravu dokončíte 

olejem RMC Oil Plus 2C v požadovaném barevném odstínu. 

 

➢ Tipy a triky: 

• Je třeba vzít v úvahu, že výsledný barevný efekt bude záležet na struktuře povrchu a druhu dřeva. 

Dřevo s lehkých načervenalým odstínem bude jinak zabarvené než světlé smrkové dřevo. Pro 

dosažení požadovaného odstínu je proto nutné si předem zhotovit vzorek.  

 

• Používejte kvalitní pomůcky: leštící a brusné pady (Rubio Monocoat Pads) byly na aplikaci produktů 

Rubio Monocoat důkladně testovány. Brusné či leštící pady jiných výrobců nemusí poskytnout 

kvalitní výsledky i přesto, že budou mít stejnou barvu.  
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➢ Doporučené pomůcky: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Váš distributor: 
 

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o. 
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko 

Adresa provozovny:   
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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