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Puszka wspólna 3,5 L: 

SYSTEM OPÓŹNIAJĄCY PALENIE - OLEJ - WNĘTRZE 
 

 
Rubiomonocoat FR OIL 
OLEJ WOSKOWY OPÓŹNIAJĄCY PALENIE  DO SYSTEMU OLEJOWEGO RUBIO 

MONOCOAT FR - KLASYFIKACJA PODŁOGI - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 i EN ISO 9239-1 
 
OPIS: 
Olej Rubio Monocoat FR jest zmodyfikowaną, opóźniającą palenie 
wersją oleju Rubio Monocoat Oil Plus 2C , która nakładana jest po 
przygotowaniu powierzchni produktem Rubio Monocoat FR Base 
Z uwagi na swe właściwości, olej Rubio Monocoat FR prowadzi do 
reakcji cząsteczkowej najbardziej zewnętrznej warstwy drewna, 
gwarantując tym samym długotrwałą ochronę. 
 
System olejowy Rubio Monocoat FR  posiada europejską  
klasyfikację Bfl-s1 (podłogi) zgodnie z normą EN 13501-1: EN ISO 
11925-2 i EN ISO 9239-1. 

 
CECHY SPECJALNE: 
- Wolny od organicznych substancji lotnych 
- Wolny od halogenków, soli i metali ciężkich (na przykład antymon) 
- Zachowuje naturalny wygląd i fakturę drewna 
- Brak plam i śladów nakładek 
- Łatwy w konserwacji 
- Nie zawiera wody 
- Nadaje się do wszystkich gatunków drewna wykorzystanego na 

meble jak i podłogi (drewno twarde, fornir, MDF, ...) 
- Trwała ochrona, wysoka odporność na zużycie 
- Odporny na wodę, nadaje się do kuchni i łazienek 
- Odporny na ciepło do 100°C 
- szybkoutwardzalny 

 
 
Po 5 dniach można przeprowadzić czyszczenie przy pomocy wody i produktów Rubio 
Monocoat. 
Aby zagwarantować długą trwałość i bezpieczeństwo, stosowanie 
produktów konserwacyjnych Rubio Monocoat jest konieczne. 
 
ZUŻYCIE: 
Zgodnie z normą: 16 g/m2 +/- 2 (= ca. 50 m2/L), w zależności od rodzaju drewna, 
czyszczenia papierem ściernym i sposobu nakładania. 
RMC OIL Plus 2c można użyć maksymalnie 4 do 6 godzin od 

wymieszania. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
Olej RMC FR (A) 
Stan fizyczny w 20°C: płyn Zapach: 
oleisty 
Zawartość organicznych substancji lotnych: 0 g/L  

    
Akcelerator RMC (B)

 

Stan fizyczny w 20°C: płyn  
Kolor: bezbarwny 
Zapach: brak 
Temperatura zapłonu: > 160 °C 
(tygiel zamknięty)  
Zawartość organicznych substancji 
lotnych: 0 g/L 

 
OPAKOWANIE: 

 Puszka łączona1,3 L:  
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA: 
Po przygotowaniu powierzchni za pomocą RMC FR Base i jej 
osuszeniu, można przystąpić do nakładania oleju: 
Dokładnie wymieszać dwa składniki (1 do 2 minut) w stosunku około 
3 jednostek A do 1 jednostki B. 

Olej Rubio Monocoat FR 
Nanieść niewielką ilość produktu (ręcznie szmatką lub mechanicznie 
gąbką).             
 Pracować na powierzchniach 5 - 10 m2. 
Kilka minut odczekać na wchłonięcie. W ciągu 15 minut dokładnie 
usunąć nadmiar oleju (ręcznie szmatką lub mechanicznie gąbką). 
Powierzchnia powinna być sucha w dotyku. 
Dokończyć wszystkie powierzchnie pracując w ten sam sposób. 
W dobrze przewietrzonym pomieszczeniu, z powierzchni będzie 
można korzystać po 24 - 36 godzin od nałożenia. 
Użyte narzędzia można wyczyścić przy pomocy środka RMC Cleaner 

1 L RMC FR Oil (A) i 0,3 L akceleratora RMC (B) 

2,750 L RMC FR OIL (A) i 0,750 L Akcelerator RMC (B) 

PRZECHOWYWANIE: 

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w suchym pomieszczeniu i 
oryginalnym opakowaniu. 
 
UWAGA: 

 

Produktu NIE można rozcieńczać! 

Szmatki zwilżone olejem mogą się samoczynnie zapalić. Po 

użyciu, przed wyrzuceniem, należy je zamoczyć w wodzie. 

 
WAŻNE: Przed nałożeniem prosimy również przeczytać specyfikacje 

dotyczące systemu olejowego RMC FR i podkładu RMC FR! 

 
SPORZĄDZIŁ: 

 

 

 

 

 

ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie tego, czy produkt nadaje się do danego zastosowania. Muylle Facon NV  nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne szkody. Powyższe informacje mogą być 

zmieniane, a zmiany te zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu specyfikacji 
technicznej. Zrzekamy  się jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty prac, 
które nie są związane z jakością produktu. Niniejsza specyfikacja przygotowana 
została na podstawie obecnych danych i doświadczenia. Najnowsze wydania 
specyfikacji dostępne są na życzenie lub znajdują się na stronie Internetowej. 

 

Przed przystąpieniem do pracy należy 
przeczytać kartę charakterystyki 
substancji niebezpiecznej. Data 
przygotowania karty: 2014-09-10 

 
WYPRODUKOWANO W BELGIUM przez 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 


