
Rubiomonocoat CLEANER

CLEANER

OPIS: 
Rubio Monocoat Cleaner jest preparatem przeznaczonym do czyszczenia powierzchni z surowego drewna przed na³o¿eniem Rubio Monocoat Oil.  
Produkt jest równie¿ odpowiedni do czyszczenia materia³ów i narzêdzi u¿ywanych podczas aplikacji.

Dlaczego u¿ywaæ niewielkiej ilości Rubio Monocoat Cleaner?
- Rewolucyjna technologia Rubio Monocoat Oil wykorzystuje reakcjê molekularn¹, dziêki czemu olej wi¹¿e siê z w³óknami drewna w ci¹gu 15 sekund. Je¿eli 

powierzchnia pokryta jest kurzem, olej po³¹czy siê w³aśnie z nim.  W efekcie, podczas rozprowadzania oleju za pomoc¹ bia³ego pada, na powierzchni 
wytworzy siê pasta powsta³a z po³¹czenia oleju i kurzu. Natomiast olej nie zwi¹¿e siê z w³óknami drewna. 

- Szmatka powinna byæ tylko lekko nas¹czona RMC Cleaner. W ten sposób kurz zostanie zebrany elektrostatycznie.

SPOSÓB UŻYCIA:
1.  Powierzchniê odpowiednio przeszlifowaæ i odkurzyæ .
2.  Powierzchniê oczyściæ za pomoc¹ RMC Cleaner. 
3.  Pozostawiæ drewno do wyschniêcia, a¿ uzyska swój naturalny odcieñ. 
    Czas schniêcia: 15 minut do 1 godziny, zale¿nie od u¿ytej ilości produktu i stopnia nas¹czenia drewna. 

DANE TECHNICZNE:
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwny
Temperatura wrzenia: 170 - 250 °C
Masa w³aściwa: 0,79 kg/L
Lepkośæ, kinematyczna: 1,3 - 2,5 cSt
Rozpuszczalnośæ: znikomy
Temperatura zap³onu: > 61 °C

WYDAJNOŚĆ:
1 L = +/- 75-100 m2

Podana wydajnośæ jest orientacyjna, gdy¿ zale¿y od rodzaju drewna i przygotowania pod³o¿a. W celu dokonania dok³adnych obliczeñ zaleca siê przeprowadzenie próby.

PRZECHOWYWANIE: 
W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt mo¿na przechowywaæ przez 12 miesi¹ce. 

OPAKOWANIA: 
Puszka 1 L i 5 L

  

   DOSTARCZONE PRZEZ:

RAW WOOD CLEANER

OŚWIADCZENIE: Obowi¹zek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji 
spoczywa na u¿ytkowniku, który powinien przeprowadziæ stosowne testy. Muylle 
Facon NV nie odpowiada za  wynik³e szkody.  Powy¿sze informacje mog¹ ulec zmianie 
i wówczas bêdê publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. 
Nie ponosimy ¿adnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonuj¹ce efekty prac wynik³e z 
przyczyn niezwi¹zanych z jakości¹ produktu. Niniejsza karta danych technicznych zosta³a 
przygotowana w oparciu o nasz¹ bie¿¹c¹ wiedzê i posiadane informacje. Aktualne karty 
danych technicznych s¹ dostêpne na ¿¹danie lub na stronie internetowej.

PRZYGOTOWANIE - DO WNÊTRZ

Przed u¿yciem produktu nale¿y zapoznaæ siê z jego kart¹ bezpieczeñstwa. 
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