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SYSTEM OPÓŹNIAJĄCY PALENIE - PODKŁAD - WNĘTRZE 
 

Rubiomonocoat FR BASE 
 

PODKŁAD OPÓŹNIAJĄCY PALENIE DO SYSTEMU OLEJOWEGO RUBIO MONOCOAT 

FR 
- KLASYFIKACJA PODŁÓG - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1 

 

 
OPIS: 
Rubio Monocoat FR Base  jest podkładem opóźniającym palenie, który służy jako pierwsza warstwa oleju Rubio Monocoat FR 
System oleju Rubio Monocoat FR posiada klasyfikację europejską Bfl-s1 (podłogi) zgodnie z normą EN 13501-1: EN ISO 11925-2  i EN ISO 9239-1. 

 
CECHY SPECJALNE: 
- Nie zawiera wody 
- Niska lepkość (< 50 mPa.s w 15°C, Brookfield RVT) 
- Wolny od halogenków, soli i metali ciężkich (na przykład antymon) 
- Solidny w 100% 
- Wolny od organicznych substancji lotnych 

 
SPOSÓB NAKŁADANIA - RĘCZNY: 
1 Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i odkurzyć. 
2 Nanieść RMC FR Base pędzlem lub wałkiem. Następnie wypolerować polerką wyposażoną w białą gąbkę. 

Prace wykonywać na powierzchni 5 do 10 m2. 
3 Poczekać, aż powierzchnia wyschnie. Czas schnięcia to około 12 godzin w temperaturze pokojowej (w zależności od wentylacji i wilgotności). 

 
SPOSÓB NAKŁADANIA - PRZEMYSŁOWY: 
1 Przeszlifować powierzchnię papierem ściernym i odkurzyć. 
 
2 Nanieść RMC FR Base za pomocą mechanicznego wałka.  
gumowego lub pistoletu.  

    
3. Odczekać aż klepki wyschną w systemie wentylacyjnym. 

 
WAŻNE: Prosimy również przeczytać specyfikacje dotyczące systemu olejowego RMC FR i oleju RMC FR, aby uzyskać informacje na temat 

niniejszego produktu! 

 
ZUŻYCIE: 
Zgodnie z normą: 35 g/m2 +/- 5 (= ok. 25 m2/L) 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Stan fizyczny w 20°C: płyn  
Kolor: bezbarwny 
Zapach: charakterystyczny 

 
OPAKOWANIE: 
Puszka 1 L - 5 L. 

 
MAGAZYNOWANIE: 
Produkt można przechowywać do 12 miesięcy. Należy go przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu. 

 
 
 
 
 
 

 
SPORZĄDZIŁ: 

 
 
 
 

 

 

ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie 
tego, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. Muylle Facon NV  nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody. Powyższe informacje mogą być 
zmieniane, a zmiany te zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu specyfikacji 
technicznej. Zrzekamy  się jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty prac, 
które nie są związane z jakością produktu. Niniejsza specyfikacja przygotowana 
została na podstawie obecnych danych i doświadczenia. Najnowsze wydania 
specyfikacji dostępne są na życzenie lub znajdują się na stronie Internetowej. 

  
Przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać kartę 

 charakterystyki substancji niebezpiecznej. Data przygotowania 
karty: 2014-09-10 

 

 
WYPRODUKOWANO W BELGIUM przez N.V. MUYLLE - FACON S.A. 

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823 
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com 


