
NIEZASTĄPIONY
PARTNER DO OCHRONY 
I BARWIENIA DREWNA
NA ZEWNĄTRZ
-
RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
zaawansowany, jednowarstwowy produkt 
do długotrwałej ochrony i dekoracji drewna

RMC SUNPRIMER HWP
pogłębienie barwy wybranego koloru 
na pionowych powierzchniach

-
Ultratrwa³a ochrona przed promieniowaniem 
UV,  pleśni¹ i wod¹! • Zapobiega ³uszczeniu 
siê, przebarwieniom i blakniêciu! • Bez wody 
i rozpuszczalników! • 0% lotnych zwi¹zków 
organicznych (0% VOC) • Niebywale wydajny: 
1 litr/30-50m2! • Ponad 20 kolorów!  Prosta 
renowacja – nigdy wiêcej szlifowania i skrobania 
tarasu przed na³o¿eniem oleju!

Skontaktuj siê z nami 
www.rubiomonocoatpolska.com

e-mail: info@rubiomonocoatpolska.com
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KOLORY NA DREWNIE SOSNOWYM: KOLORY NA DREWNIE TERMOWANYM (THERMOWOOD):

APLIKACJA NA DREWNO

PRZYGOTOWANIE:
Przed przyst¹pieniem do olejowania nale¿y ca³kowicie usun¹æ resztki pozosta³ej warstwy ochronnej na 
drewnie. W tym celu umyj powierzchniê przy u¿yciu Exterior Wood Cleaner.

OPCJONALNE BARWIENIE WSTĘPNE DLA UZYSKANIA POGŁĘBIENIA KOLORU:
Opcjonalnie, dla uzyskania pog³êbienia barwy wybranego koloru mo¿na zastosowaæ pod olej podk³ad 
Sunprimer HWP. O szczegó³y pytaj Sprzedawcê.

NAKŁADANIE:
01. Przed u¿yciem starannie wymieszaj produkt. 02. Za pomoc¹ p³askiego pêdzla lub pêdzla do tarasów 
RMC na³ó¿ cienk¹ warstwê RMC Hybrid Wood Protector. 03. Pozostaw na 10 minut, ¿eby produkt wnikn¹³ 
w pod³o¿e. 04. Wyrównaj powierzchniê tym samym pêdzlem (nie nak³adaj¹c wiêcej produktu). 05. Po 5 
minutach, za pomoc¹ szmatki, usuñ nadmiar produktu.

PIELĘGNACJA:
Exterior Soap to myd³o do czyszczenia i pielêgnacji powierzchni drewnianych zabezpieczonych produktami 
Rubio Monocoat do zastosowania zewnêtrznego. Koncentrat nale¿y rozcieñczyæ wod¹ i umyæ zabrudzon¹ 
powierzchniê, pozostawiaj¹c do ca³kowitego wyschniêcia. 

RUBIO® WOODCREAM
Efekt naturalnego postarzania drewna

Specjalnie dla mi³ośników starego drewna opracowaliśmy Rubio® WoodCream, rewolu-
cyjny krem, który pozwala b³yskawicznie uzyskaæ efekt postarzenia drewna, jednocześnie 
zapewniaj¹c mu odpornośæ na wodê. Dziêki kremowej konsystencji produkt jest ³atwy w 
nak³adaniu, szczególnie  na powierzchniach pionowych. Rubio® WoodCream jest dostêpny 
w 7 odcieniach szarości. Krem nadaje pod³o¿u trwa³y efekt hydrofobowy. Idealnie nadaje 
siê do zabezpieczania powierzchni pionowych. Wnika g³êboko w drewno, a jednocześnie 
przepuszcza parê wodn¹ i podnosi w³aściwości izolacyjne.

NAKŁADANIE W 3 ŁATWYCH KROKACH:
Krok 1: Pionowa powierzchnia drewniana powinna byæ sucha i czysta. W przypadku drewna silnie ubrudzonego i 
t³ustego lub z plamami pleśni zaleca siê umycie go za pomoc¹ RMC Exterior Wood Cleaner (patrz instrukcja) Krok 2:
Rubio® WoodCream dok³adnie wymieszaæ przed u¿yciem, a nastêpnie za pomoc¹ pêdzla nak³adaæ na powierzchnie 
pionowe zgodnie z kierunkiem w³ókien drewna Krok 3: Wcieraæ produkt za pomoc¹ g¹bki/szmatki. 
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