EĻĻA-ĀRDARBIEM

Rubiomonocoat FASĀŽU EĻĻA (SIDING OIL)
0% VOC!
APRAKSTS:
Rubio Monocoat Fasāžu eļļa ir cietā vaska eļļa, kas paredzēta
krāsošanai un aizsardzībai. Eļļa paredzēta ārdarbiem, vertikāla koka
virsmām : fasādēm, logiem, durvīm, žogiem u.c.
Šis produkts ir daļa no RMC 2-komponentu sistēmas Fasāžu eļļas.
RMC 2-komponentu sistēmas Fasāžu eļļa- darbosies efektīvi,
ja ievērosiet 3 soļu sistēmu:
1. Virsmas sagatavošana.
2. UV aizsardzībai: RMC Pigmentētā UV Grunts (Sunprimer color).
3. Uzklājiet: RMC Fasāžu eļļu.
Rubio Monocoat Fasāžu eļļu lieto uzklājot to vienā kārtā. Labā
molekulārā saikne ar koksnes šķiedru, nodrošina ilgstošu aizsardzību,
vienlaikus saglabājot koka dabisko izskatu. Pieejams dažādās
standarta krāsās.
use
1. Noņemiet laku un citus produktus, kas nav no Rubio Monocoat
klāsta - līdz koks ir pilnīgi tīrs.
2. Notīriet virsmu ar RMC Koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior Wood
Cleaner) - iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
3. Noskalojiet ar tīru ūdeni. Ļaujiet nožūt.
4. Uzklājiet RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer Color) iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
5. Ļaut virsmai vēlreiz nožūt. Uzreiz pēt tam uzklājiet RMC Fasāžu eļļu,
izmantojot smidzinātāju, rullīti, šķiedru neatstājošu lupatiņu, vai sūkli.
Ļaujiet notikt reakcijai - nogaidiet 5-10min. Noslaukiet lieko eļļu visā
koka garumā.
Izmantotos darba rīkus var tīrīt ar RMC BIO tīrītāju (Biocleaner)
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:
Bāze: maisījums no dabīgajām eļļām un cietā vaska
Fizikālais stāvoklis: šķidrs
Krāsa: plašs krāsu klāsts
Uzliesmošanas risks: cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)
Blīvums: Nesajaukts: 0.93 g/cm3 - krāsas: no 1 līdz 1.4 g/cm3
VOC: 0 g/l (2004/42/CE,1999/13/CE)
ŽŪŠANAS ILGUMS:
Ūdens aizsardzībe pēc 12 stundām. Žāvēšanas periodā, aizsargājiet
virsmu no lietus.

SPECIFISKĀS ĪPAŠĪBAS:

- Aizsargā koka krāsu, uzklājot eļļu tikai vienā kārtā
- Molekulāra saikne ar koku
- Aizsardzība no UV stariem un pelējuma ( kombinācijā ar
RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer color)
- Dabiska apdare
- Laba aizsardzība pret atmosfēras iedarbību
- Viegli kopt, bez nepieciešamības slīpēt. Ļauj kokam elpot,
aizsargā no ūdens iedarbības, nelobās.
- Nesatur ūdeni
- Nesatur gaistošos organiskos savienojumus (VOC)
PATĒRIŅŠ:
Atkarībā no koksnes veida: 30 līdz 50 m2/l.
Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes veida un
apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu izmēģināt uz parauga,
lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu..

APKOPE:
Lai saglabātu koku optimālajā stāvoklī, atjaunot virsmu var vienkārši uzklājot RMC Fasāžu eļļu atkārtoti, kad ir redzamas virsmas
nolietošanās pēdas.
IEPAKOJUMS:
1l – 2,5 l – 5 l
UZGLABĀŠANA:
Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā orģinālajā
iepakojumā.
UZMANĪBU:

Produktu nekādā gadījumā nedrīkst šķaidīt!
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

SIDING OIL
RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV
IZPLATĪTĀJS: SIA “GLASS&WOOD”
Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118
Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447
E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv

