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UNIVERSAL 
MAINTENANCE OIL

OPIS: 
Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil jest uniwersalnym olejem przeznaczonym do konserwacji uprzednio olejowanych powierzchni drewnianych 
- produkt chroni je i odświe¿a ich kolor. Czêstotliwośæ zabiegów konserwacyjnych uzale¿niona jest od intensywności u¿ytkowania powierzchni. Zalec a siê, by 
przeprowadzaæ je tu¿ przed tym jak kolor zacznie traciæ intensywnośæ. 
RMC Universal Maintenance Oil pielêgnuje pod³o¿e, nadaje mu pe³niejszy wygl¹d (satynowy po³ysk) i zwiêksza jego odpornośæ na p³yny. 
Kiedy powierzchnia wykazuje wyraźne ślady u¿ytkowania lub kiedy kolor wymaga napraw nale¿y przeprowadziæ konserwacjê produktem RMC Oil Plus 2C (w 
tym samym co pierwotnie zastosowany kolorze).

SPOSÓB UŻYCIA:
Zabiegi konserwacyjne RMC Universal Maintenance Oil nie wymagaj¹ profesjonalnych umiejêtności. 
1. Pod³ogê oczyściæ z kurzu i brudu.
2. Powierzchniê dok³adnie umyæ za pomoc¹ RMC Soap i wody, po czym starannie sp³ukaæ czyst¹ wod¹, by usun¹æ resztki myd³a. Pozostawiæ do ca³kowitego 

wyschniêcia.
3. Nak³adanie rêczne – Olej nak³adaæ za pomoc¹ szmatki, pêdzla lub g¹bki. Nak³adanie mechaniczne – Olej nak³adaæ za pomoc¹ maszyny polerskiej z 

be¿owym padem RMC. Jednorazowo pracowaæ na powierzchni od 2 do 4 m2. W ci¹gu 15 minut powierzchniê danego obszaru roboczego nale¿y wytrzeæ 
do sucha za pomoc¹ rêcznika papierowego lub bawe³nianej szmatki. W przypadku stosowania maszyny polerskiej do wytarcia powierzchni nale¿y u¿yæ 
bia³ego pada RMC.

4. Zapewniæ dobr¹ wentylacjê pomieszczenia. Pod³oga powinna byæ sucha po 6 - 8 godzinach.

W pierwszym tygodniu powierzchniê czyściæ wy³¹cznie wilgotn¹ szmatk¹. Po tym czasie mo¿na stosowaæ RMC Soap.

WYDAJNOŚĆ: 
0,5 L = 75 – 100 m2 (zale¿nie od stopnia zu¿ycia powierzchni)
U¿ywaæ niewielk¹ ilośæ produktu, aby pod³oga nie sta³a siê lepka.

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

DANE TECHNICZNE:
Pod³o¿e: mieszanina olejów naturalnych i twardego wosku
Stan skupienia: ciecz
Temperatura zap³onu cc (ASTM D93): > 65 °C 
Masa w³aściwa: 0.93 - 1.4 kg/L
Zawartośæ LZO: 0 g/L

PRZECHOWYWANIE: 
Produkt mo¿na przechowywaæ przez okres do 12 miesiêcy, w oryginalnym opakowaniu i w suchych warunkach. 

OPAKOWANIA: 
Puszka 0,5 L

UWAGA:

   DOSTARCZONE PRZEZ:

Produktu NIE należy rozcieńczać!
Szmaty nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. 
Przed wyrzuceniem należy je namoczyć w wodzie.

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.

KONSERWACJA – DO WNÊTRZ

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