
Rubiomonocoat SUNPRIMER HWP

SUNPRIMER HWP

PODKŁAD – NA ZEWNĄTRZ

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.

OPIS: 
Rubio Monocoat Sunprimer HWP jest podk³adem stworzonym na 
bazie wody, ograniczaj¹cym skutki dzia³ania promieni UV. Mo¿e byæ 
stosowany opcjonalnie jako podk³ad pod warstwê wykończeniow¹ z 
RMC Hybrid Wood Protector.
RMC Sunprimer HWP – który zawsze nale¿y nak³adaæ w tym samym 
kolorze co RMC Hybrid Wood Protector – dziêki zastosowaniu 
nanotechnologii gwarantuje g³êbokie wnikanie pigmentów, co zapewnia 
intensywny kolor.

CECHY  SZCZEGÓLNE: 
- Gotowy do u¿ycia
- Zachowuje naturalny wygl¹d drewna
- Zapewnia g³êboki, intensywny kolor
- Zapewnia lepsze pokrycie i bardziej jednorodny efekt
- 20 wyj¹tkowych kolorów

NAKŁADANIE: 
1. Nak³adaæ wy³¹cznie na surowe, absolutnie niczym nie pokryte drewno.
    Koniecznie nale¿y z niego dok³adnie usun¹æ  wszystkie wcześniej
    u¿ywane produkty. Przed na³o¿eniem RMC Sunprimer HWP umyæ
    powierzchniê za pomoc¹ RMC Exterior Wood Cleaner.
2. Dok³adnie wymieszaæ RMC Sunprimer HWP. Równomiernie nak³adaæ
    niewielk¹ ilośæ RMC Sunprimer HWP za pomoc¹ pistoletu, pêdzla,
    wa³ka lub szmatki. Jednorazowo pracowaæ na powierzchni 5 - 10 m².
3. Pozostawiæ do wyschniêcia na 24 godziny (powierzchnia powinna byæ
    sucha w dotyku).
4. Teraz na³o¿yæ jedn¹ warstwê RMC Hybrid Wood Protector w tym
    samym kolorze co u¿yty wcześniej RMC Sunprimer HWP. Prosimy
    o zapoznanie siê ze sposobem u¿ycia oleju, by zabieg przeprowadziæ
    prawid³owo!

WYDAJNOŚĆ:
- Przed na³o¿eniem RMC Sunprimer HWP zawsze nale¿y umyæ drewno
  za pomoc¹ RMC Exterior Wood Cleaner. Zabieg ten znacz¹co wp³ynie
  na trwa³ośæ wykończenia.
- Zawsze nale¿y u¿ywaæ  tego samego koloru RMC Sunprimer HWP i
  RMC Hybrid Wood Protector.
- Narzêdzia u¿yte podczas nak³adania mo¿na umyæ za pomoc¹ RMC
  Cleaner.

   DOSTARCZONE PRZEZ:

WYDAJNOŚĆ: 
Zu¿ycie RMC Sunprimer HWP jest uzale¿nione od nastêpuj¹cych 
czynników:
1. Gêstośæ drewna: im drewno bardziej miêkkie, tym zu¿ycie jest wiêksze.
2. Wilgotnośæ – drewno powinno byæ suche. Produktu nie nale¿y
    nak³adaæ jeśli wilgotnośæ drewna jest wy¿sza ni¿ 12 %.
3. Temperatura otoczenia – powinna wynosiæ od 15 °C do 27 °C, przy
    wilgotności wzglêdnej ni¿szej ni¿ 80%. Nie nak³adaæ w pe³nym s³ońcu
    ani przy wysokiej temperaturze.
4. Przygotowanie – metoda przygotowania drewna – szlifowanie
    papierem ściernym, szczotkami czy skrawanie heblem – wp³ywa na
    wydajnośæ produktu

Orientacyjna wydajnośæ produktu: 10 do 35 m²/L

Najlepsz¹ ochronê uzyskuje siê  zapewniaj¹c dok³adnie nasycenie 
pod³o¿a produktem RMC Sunprimer HWP. Zwracamy uwagê, ¿e 
kiedy drewno ju¿ nie absorbuje produktu, jego nadmiar trzeba usun¹æ. 
RMC Sunprimer HWP nie nale¿y stosowaæ jako produktu tworz¹cego 
pow³okê! Przy pracach renowacyjnych zu¿ycie RMC Sunprimer HWP 
mo¿e byæ wiêksze.

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

DANE TECHNICZNE: 
Stan skupienia: ciecz
Zapach: charakterystyka 
Masa w³aściwa: > 1 kg/L
Zawartośæ LZO: 0 g/L

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

OPAKOWANIA: 
Butelka 100 ml i 1 L, puszka 5 L i 20 L

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