
PRZYGOTOWANIE - WNĘTRZE 
 

Rubiomonocoat WOODFILLER QUICK 
 

OPIS: 

Rubio Monocoat Woodfiller Quick to jednokomponentowa, bezskurczowa szpachlówka w postaci proszku. Produkt ten gwarantuje szybkie 
utwardzanie i nakładana jest na podłogi wewnątrz pomieszczeń. Rubio Monocoat Woodfiller Quick można z łatwością przeszlifować papierem 
ściernym. Produkt teN charakteryzuje się doskonałymi właściwościami absorbującymi farby z palety Rubio Monocoat. Rubio Monocoat Woodfiller 

Quick jest przyjazny dla środowiska. 
 

CHARAKTERYSTYKA: 

- Szybkie utwardzanie 
- Brak skurczania 
- Przyjazny dla środowiska 
- Doskonała absorpcja kolorów 
-  Łatwe czyszczenie papierem ściernym 

 
INSTRUKCJE: 

Pięć jednostek proszku Rubio Monocoat Woodfiller Quick wymieszać z dwoma 
Jednostkami wody. Mieszanka jest gotowa do użycia. 
Powierzchnię można przetrzeć papierem ściernym po 2 godzinach (20°C i wilgotność względna 40%). 
Rubio Monocoat Woodfiller Quick może się delikatnie wybrzuszać podczas schnięcia. 

 
Trwałość mieszanki: 
Produkt ten można wykorzystać w ciągu 35 minut od przygotowania w temperaturze 20°C. Użyte narzędzia można wyczyści w 

wodzie. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Stan fizyczny (20°C): proszek  
Kolor: jasny, średni lub ciemny 
Zapach: charakterystyczny 
pH: 7 
Gęstość: 2,4 g/cm3 
Rozpuszczalność: miesza się z wodą 
(20°C)  
Inne dane: produkt higroskopijny 
Wilgotność: 2% maksimum 

 
MAGAZYNOWANIE: 

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy. Należy go przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu. 
OPAKOWANIE: 

Beczka PCV: 5 i 25 kg. 
 
 
 

 
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: 2010-08-16 

 
 

WYPRODUKOWANO W BELGIUM przez N.V. MUYLLE - FACON S.A. 
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