
OPIS: 
Rubio Monocoat Refresh Eco jest gotowym do u¿ytku preparatem w sprayu, który odświe¿a i odnawia powierzchnie drewniane pokryte olejem. Zale¿nie 
od stopnia zu¿ycia powierzchni, na niektórych jej fragmentach, RMC Refresh Eco mo¿na stosowaæ kilka razy w roku. Taki zabieg pielêgnacyjny mo¿e byæ 
konieczny kiedy powierzchnia jest sucha. 
RMC Refresh Eco nie jest produktem barwi¹cym. W celu odtworzenia pierwotnego koloru nale¿y u¿yæ RMC Oil Plus 2C w odcieniu jakiego u¿yto do 
olejowania pod³ogi.

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Powierzchniê oczyściæ za pomoc¹ RMC Soap lub RMC Surface Care. Pozostawiæ do wyschniêcia.
2. Niewielk¹ ilośæ RMC Refresh Eco rozpyliæ na odświe¿anym fragmencie powierzchni.
3. Za pomoc¹ szmatki z mikrofi bry rozprowadziæ produkt wzd³u¿ w³ókien drewna.
4. Pozostawiæ do wyschniêcia na co najmniej 1 godzinê. Po wyschniêciu powierzchnia jest gotowa do u¿ytku.

WYDAJNOŚĆ:  
1 L = +/- 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.

DANE TECHNICZNE:
Stan skupienia: ciecz
Barwa: ¿ó³ty
Zapach: charakterystyka
Masa w³aściwa: 1 kg/L
Rozpuszczalnośæ: ca³kowicie rozpuszczalny
Zawartośæ LZO: 0 g/L

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

OPAKOWANIA:  
Ecospray 0,5 L and 1 L

   DOSTARCZONE PRZEZ:

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.
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Przed u¿yciem produktu nale¿y zapoznaæ siê z jego kart¹ bezpieczeñstwa. 
Data TDS: 29/08/16

Rubiomonocoat REFRESH ECO

REFRESH ECO


