
Rubiomonocoat TANNIN REMOVER

TANNIN REMOVER

OPIS: 
Rubio Monocoat Tannin Remover jest gotowym do u¿ytku produktem przeznaczonym do usuwania z drewna plam powsta³ych na skutek reakcji z kwasem 
i wod¹. Plamy takie pojawiaj¹ siê na drewnie w efekcie kontaktu z metalem i wilgoci¹ (na przyk³ad po postawieniu na drewnianym blacie kuchennym mokrej 
puszki Coca-coli). 
Produkt mo¿na stosowaæ na surowym, olejowanym i woskowanym drewnie. 
Odpowiedni równie¿ do u¿ytku na zewn¹trz!

SPOSÓB UŻYCIA: 
1. Plamê spryskaæ RMC Tannin Remover.
2. Pozostawiæ na kilka minut, ¿eby produkt wch³on¹³.
3. Za pomoc¹ wilgotnej szmatki usun¹æ plamê.
4. Przy uci¹¿liwych plamach czynnośæ powtarzaæ a¿ do uzyskania po¿¹danego efektu.
5. Powierzchniê pozostawiæ do wyschniêcia.
6. Je¿eli zabieg naruszy³ warstwê ochronn¹: powierzchniê pokryæ RMC Oil Plus 2C.

Przed u¿yciem zalecamy przeprowadzenie próby na niewidocznym fragmencie powierzchni, w celu sprawdzenia jak produkt zachowuje siê na konkretnym 
rodzaju drewna. Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynik³e z niew³aściwego u¿ycia produktu. 

DANE TECHNICZNE:
Stan skupienia: średniolepka, ciecz 
Barwa: nieprzejrzysty
Zapach: bez zapachu.
Masa w³aściwa: 1,01 kg/L
Rozpuszczalnośæ: rozpuszczalny w wodzie

PRZECHOWYWANIE: 
W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt mo¿na przechowywaæ przez 24 miesi¹ce. Nie dopuściæ do zamarzniêcia.

OPAKOWANIA:  
Ekologiczny Spray 0,5L oraz 1L

   DOSTARCZONE PRZEZ:

MADE IN BELGIUM by 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

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.

CZYSZCZENIE – DO WNÊTRZ

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