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UWAGA 
Informacje o sposobach czyszczenia i pielęgnacji dostępne będą niebawem.. 

 
 

 

RUBIO INVISIBLE PROTECTOR 
Oparty na bazie roślinnej produkt powłokotwórczy, który zapewnia naturalny wygląd  
i kolor drewna 

Rubio® Invisible Protector to produkt, który zapewnia naturalny wygląd i kolor drewna, 

oparty na wysokiej jakości składnikach roślinnych.  Gwarantuje zabezpieczanej powierzchni 

trwałą ochronę, pozostawiając jej naturalną barwę.  Produkt Rubio®   Invisible Protector może 

być używany prawie na każdy rodzaj drewna, zachowując jego naturalność, także w 

przypadku ciemnych gatunków. Rubio® Invisible Protector został opracowany w innowacyjnej 

metodzie z zastosowaniem żywic roślinnych. 

 

 
INFORMACJE O PRODUKCIE 

› Charakterystyka ogólna 

· 100 % naturalnego wyglądu 

· Oparty na produktach roślinnych i wodzie 

· Jednoskładnikowy 

· Wydajność: 12m²/L na warstwę  

· Doskonała odporność na ścieranie i działanie UV (nieżółknący) 

· Wyjątkowa odporność na zarysowania 

· Nadaje się na prawie każdy rodzaj drewna, także ciemne gatunki  

· Możliwy do użycia na drewno szczotkowane i gładkie  

· Pozostawia naturalny wygląd i barwę drewna  

· Bezbarwne wykończenie 

· Znikoma możliwość pozostawienia śladów aplikacji 

· Może być stosowany na bejce postarzające Rubio Monocoat Pre-Aging bez wpływu na ich pierwotny kolor 

· Zawartość LZO zgodna z VOC 2010 compliant 

· Rubio Invisible Protector nie może być stosowany z produktami: Rubio Monocoat Tannin Primer, Rubio Monocoat 

WoodPrep, Rubio Monocoat Smoke, Rubio Monocoat Fumed i Rubio Monocoat Precolor Easy 
 

› Parametry fizyko-chemiczne: 

· Jednoskładnikowy produkt na bazie roślinnej 

· Zawartość ciał stałych 25-30 % 

· LZO < 2 % 

· Wolny od NMP 

· Wolny od APEO 

· Stan skupienia: ciecz w 20°C 

· Barwa mleczno-biała 

· Niepalny 

· Gęstość ok. 1 w 20°C 

· Łagodny zapach 

 
› Przechowywanie 

Produkt może być przechowywany przez okres 12 miesięcy w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu. Nie przemrażać. 

 
› Opakowania 

· 1 L i 5 L kanistry 

· 20 L puszki 

 

› Wydajność 

10-12 m²/L na warstwę 

Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy 

przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni. 
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Rubio White Roller 

Uwaga  
Po użyciu narzędzia umyć wodą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muylle Facon BV 
Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIË) 

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be 

www.rubiomonocoat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Odpowiedzialność: Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, 

czy produkt nadaje si do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynikłe w konsekwencji ewentualne 

szkody. informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za niezadowalający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne 

powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie 

oraz prezentowane na stronie internetowej. Data utworzenia karty danych technicznych: 09/01/2017. Przed użyciem produktu 

należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

SPOSÓB APLIKACJI 

› Aplikacja wałkiem na surowe drewno 

KROK 1 Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego efektu bez widocznych zarysowań (P120). Usuń pył i kurz stosując odkurzacz.  

KROK 2 Pozostaw Rubio Invisible Protector do osiągnięcia temperatury pokojowej (zalecana temperatura 18-25oC, 

wilgotność do 70%). Wymieszaj produkt w opakowaniu do uzyskania homogenicznej mieszaniny.  

KROK 3 Aplikuj produkt Rubio Invisible Protector (patrz pkt 2: Porady) używając Rubio White Roller w ilości ok 80 g/m². Pozostaw 

do wyschnięcia na 3-4 h. 

KROK 4 Aplikuj drugą (nierozcieńczoną) warstwę na powierzchnię używając Rubio White Roller w ilości ok. 75 g/m². Pozostaw do 

wyschnięcia na 16-24 h (przez noc). 

KROK 5 We recommend intermediate sanding with a 220/240 grit and removing the sanding dust thoroughly before applying the 

final coat. Apply the final coat with a consumption of ca. 75 g/m² (see KROK 4). Leave to dry 16 to 24 h (overnight). 

Zalecamy wykonanie międzyszlifu papierem gradacji 220-240 (następnie należy usunąć pozostałości kurzu i pyłu) przed 

aplikacją ostatniej warstwy. Aplikuj produkt Rubio Invisible Protector (patrz pkt 4: Porady) używając Rubio White Roller w 

ilości ok 75 g/m². 

 

› Porady 

· Do osiągnięcia lepszego rezultatu zalecamy aplikacje produktu Rubio Invisible Protector w odKROKie do 24 h od szlifowania powierzchni 

· Możliwe jest dodanie 10% wody do produktu w pierwszej warstwie podczas zabezpieczania podłóż wyjątkowo chłonnych lub przy pracy 

w wysokiej temperaturze 

· Przed rozpoczęciem pracy należy odczekać ok 5 min, aby pozbyć się pęcherzyków powietrza z produktu  

· Staraj się nanosić warstwy mokro na mokro, aby uniknąć nakładek i przesuszonych miejsc 

· Zalecamy użycie nowych wałków na każdą warstwę 

· Lepiej jest pracować na pasach szerokości 0,5 m i na całej długości pomieszczenia (praca na 

kwadratowej powierzchni prowadzi do nakładek) 

· Upewnij się, że ogrzewanie podłogowe zostało wyłączone na kilka dni przed aplikacją 

· Podczas aplikacji należy unikać zbyt intensywnej wentylacji, aby nie doprowadzić do gwałtownego schnięcia  

· Unikać dłuższej ekspozycji na słońce 

· Rubio Invisible Protector nie może być stosowany z produktami: Rubio Monocoat Tannin Primer 

 
› Narzędzie  

 

Więcej informacji w karcie bezpieczeństwa produktu. 

 
W celu zapoznania się z pełną gamą asortymentu naszych produktów i 
maszyn do ochrony i barwienia wewnętrznego i zewnętrznego zapraszamy 
na stronę  www.rubiomonocoat.com. 

 


