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RMC OIL PLUS 2C
Beskytter og farver dit træ med ét enkelt lag 
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C er nyeste generation af oliebehandling, der farver og beskytter 
dit træ med ét enkelt lag. Kombinationen af olien (A) og acceleratoren (B) sikrer en 
behandling, der tørrer hurtigt. 

Kan også påføres som renovering og vedligeholdelse på overflader, der er behandlet med 
RMC Oil.

PRODUKTOPLYSNINGER 
› Særlige egenskaber

∙ Farver og beskytter med ét lag
∙ 40 standardfarver, der kan blandes og sikre ubegrænsede muligheder
  Fremhæver træets naturlige udseende og udtryk
∙ Miljøvenlig: 0 % VOC!
∙ Indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
∙ Let at vedligeholde
∙ Ingen overlap eller startmærker
∙ Holdbar beskyttelse
∙ Minimalt forbrug: 30-50 m2/l
∙ Kan anvendes på næsten alle trætyper, møbler og gulve (massivt træ, finer, MDF...)
∙ Meget slidstærkt
∙ Vandfast. Ideelt til køkkener og badeværelser
∙ Varmefast
∙ Meget hurtigt hærdende: 80 % på 2 dage
∙ En kort tør vedligeholdelsesperiode: Efter 5 dage kan overfladen rengøres med vand og 

sæbe

› Tekniske egenskaber
RMC Oil Plus 2C (A)
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
∙ Lugt: olielignende
∙ Flammepunkt: >99 °C
∙ Densitet: > 0,9 kg/l
∙ VOC-indhold: 0 g/l
RMC Accelerator (B)
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
∙ Farve: klar
∙ Lugt: ingen
∙ Flammepunkt: >160 °C (lukket kop)
∙ VOC-indhold: 0 g/l

› Emballage
Kombidåse med 350 ml: 275 ml RMC Oil Plus 2C (A) og 75 ml RMC Accelerator (B)
Kombidåse med 1,3 l: 1 l RMC Oil Plus 2C (A) og 0,3 l RMC Accelerator (B)
Kombidåse med 3,5 l: 2,750 l RMC Oil Plus 2C (A) og 0,750 l RMC Accelerator (B)

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 36 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale 
emballage. Skal opbevares frostfrit.
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ANTIQUE BRONZE ASH GREY BISCUIT BLACKAQUA BOURBON

CHARCOAL CHERRY CORAL CHOCOLATECASTLE BROWN CORNSILK

DARK OAK GRIS BELGE HAVANNA

COTTON WHITE

ICE BROWN MIST

MIST 5% MUD LIGHT

MAHOGANY

NATURAL OLIVE OYSTER

PINE

OAK

PURE SILVER GREY SKY GREY SLATE GREYSAVANNA

SMOKE SMOKED OAK STONE SUPER WHITESMOKE 5% TITANIUM GREY

WALNUT WHITE WHITE 5%VANILLA

› Farver
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RMC Cleaner*

RMC Cleaner

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

TRIN 1.  Ubehandlet træ: Slib overfladen fri for ridser. Støvsug grundigt, og fjern alle støvrester med RMC Cleaner.
TRIN 2.  Bland de to komponenter omhyggeligt (1-2 minutter) ca. i forholdet 3 dele A til 1 del B.
TRIN 3.  Når den rengjorte overflade er tør, påføres en lille mængde RMC Oil Plus 2C på (med en klud eller polermaskine og en 

tynd beige polerpad). Behandl områder på 5-10 m2 ad gangen.
TRIN 4.  Lad det sidde et par minutter. Fjern al overskydende olie (med en klud eller polermaskine med hvid polerpad) inden for  

15 minutter pr. område. Overfladen skal føles tør! Alle områder behandles på samme måde.
TRIN 5.  I et rum med god udluftning kan overfladen bruges 24-36 timer efter påføring.

Efter 5 dage kan der påføres en behandling med vand og RMC-produkter.
For at garantere lang levetid og god beskyttelse er det vigtigt at bruge Rubio® Monocoat-produkter til vedligeholdelse.

› Tips & tricks
∙ Produktet må IKKE fortyndes!
∙ Omrør produktet grundigt før påføring. Når der bruges flere beholdere på ét sted, bør de blandes for at sikre et ensartet
  resultat.

OBS!
Klude, der er gennemvædet med olie, kan selvantænde. Derfor skal de gennemvædes med vand, før de bortskaffes.

› Forbrug
30-50 m2/l, alt efter trætype, slibe- og påføringsmetode. RMC Oil Plus 2C kan bruges i maks.  
4-6 efter blanding.

Bemærk: Forbrug ved industrielle anvendelser: 60-80 m2/l

Disse angivelser er vejledende. Resultaterne afhænger af trætype og klargøring. Det anbefales altid at udføre en prøve for at 
beregne det præcise forbrug.

› Værktøj

*Det anvendte værktøj kan rengøres med RMC Cleaner.

› Tilknyttede produkter

RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg

RMC-pensel
standard 100

RMC-pad
beige, rund

RMC-pad
hvid, rund
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DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato for det tekniske 
datablad: 07.12.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter og maskiner til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ 
på www.rubiomonocoat.com


