EĻĻA INTERJERAM

Aizsargā un krāso koku vienā eļļas kārtā
APRAKSTS:
Rubio Monocoat Oil Plus 2C ir jaunākās paaudzes
produkts, kas krāso un aizsargā koku vienā eļļas
kārtā. A un B komponentes kombinācija garantē ātru
žūšanu.Var tikt lietota atjaunošanas un renovēšanas
eļļa virsmām, kas ir eļļotas ar RMC.
ĪPAŠAS IEZĪMES:
Ÿ molekulārs savienojums ar koku: ilgstoša izturība
Ÿ 100% brīva no gaistošiem izgarojumiem!
Ÿ Ciena dabīgo koka izskatu un sajūtu.
Ÿ Neveido pārklājumus vietās, kur atsāk darbu.
Ÿ Viegli uzturēt.
Ÿ Nesatur ūdeni.
Ÿ Var lietot uz jebkuru koka virsmu - uz masīvkoka,
ﬁniera, MDF u.c.
Ÿ Ilgstoša un augsta nodilumizturība.
Ÿ Ūdens izturīgs: var lietot virtuvē un vannas istabā.
Ÿ Karstumizturīgs līdz 100 C
LIETOŠANA
1. Slīpētu virsmu rūpīgi nosūknē no putekļiem.
Rekomendējam lietot Rubio Monocoat Cleaner lai
notīrītu atlikušos.
2. Sajauc abas komponentes (1-2 minūtes) ar
proporciju 3 vienības A : 1 vienība B.
3.Uzklāj iegūto eļļu ar sūkli vai platu otu. Vienlaicīgi
strādājiet 5-10m2.
4. Ļaujiet dažas minūtes iedarboties un noslauciet to
ar neitrālas krāsas drānu. Svarīgi lieko eļļu noslaucīt
10-15 minūšu laikā. Virsmai jāpaliek sausai. Visus
laukus noslaukiet vienmērīgi.
5. Pēc 24-36 stundām virsmu var izmantot.

PATĒRIŅŠ
30-50 m2/l atkarībā no koka tipa, slīpējuma un
uzklāšanas veida. Rekomendējam izgatavot paraugu
uz vajadzīgā koka, lai aprēķinātu reālo patēriņu.
INDUSTRIĀLA LIETOŠANA
Var lietot ar oksidatīvo un UV žāvēšanu.
Iekārtas no eļļas var notīrīt ar RMC Biocleaner.
TEHNISKĀS IEZĪMES
RMC Oil Plus 2C
Fizikālais stāvoklis: šķidrs.
Smarža: naturāla eļļa.
Krāsa: caurspīga
RMC ACCELERATOR (B)
Fizikālais stāvoklis: šķidrs
Krāsa: bez krāsas vai dzeltenīgs
Smarža: nav
Uzprāgšanas temp.> 160C (ja aizvērts trauks)
UZGLABĀŠANA:
Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā orģinālajā
iepakojumā.
Produkts vienmēr jālieto kopā ar RMC produktiem.
Drēbes, kas ir saskārušās ar eļļu var spontāni aizdegties,
tāpēc piesardzības nolūkos, pēc lietošanas tās ir jaiemērc
ūdenī!

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir
piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par
iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā infornācija var tikt labota, kas tiks publicēta,
pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu
rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta
pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var
pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com

Pēc 7 dienām virsmu var tīrīt ar ūdeni.

RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV
IZPLATĪTĀJS: SIA “GLASS&WOOD”
Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118
Mob. +371 20280444, Fakss +371 67708447
E-pasts: info@ellaskokam.lv,
mājas lapa: www.ellaskokam.lv www.gwhome.lv

