
Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

SUNPRIMER 
COLOR

PRZYGOTOWANIE - CZYSZCZENIE – NA ZEWN¥TRZ

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.

EXTERIOR WOOD 
CLEANER

OPIS:
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner jest środkiem czyszcz¹cym odpowiednim na wszystkie rodzaje drewna i materia³y kompozytowe na zewn¹trz. 
Usuwa szare przebarwienia, plamy pleśni i brud. 

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Powierzchniê zwil¿yæ wod¹ za pomoc¹ wê¿a ogrodowego lub myjki ciśnieniowej (uwaga: maksymalne ciśnienie 40 barów).
2. Na³o¿yæ  nieco RMC Exterior Wood Cleaner.
3. Nylonow¹ szczotk¹ szorowaæ powierzchniê wzd³u¿ w³ókien drewna, a¿ do uzyskania czystości. W efekcie produkt zacznie siê pieniæ. Przy uporczywych 

plamach czynnośæ powtórzyæ. 
4. Dok³adnie sp³ukaæ powierzchniê pozbywaj¹c siê piany. 
5. Pozostawiæ do wyschniêcia (ok. 30 minut przy temperaturze 20°C i prawid³owej wentylacji).
6. Na³o¿yæ wybrany produkt Rubio Monocoat przeznaczony do u¿ytku na zewn¹trz.

W³aściwe przygotowanie powierzchni w istotny sposób wp³ywa na trwa³ośæ wykoñczeniowej warstwy ochronnej. Nowe, poszarza³e i uprzednio zabezpieczane
drewno musi byæ w procesie przygotowawczym oczyszczone produktem RMC Exterior Wood Cleaner. 

ZALETY:
- Nowe drewno:
  > t³uszcz, naturalnie wystêpuj¹cy w niektórych gatunkach drewna, zostaje usuniêty.
  > pory drewna ulegaj¹ otwarciu, przez co zwiêksza siê trwa³ośæ warstwy ochronnej.

- Drewno uprzednio zabezpieczane produktem innej marki:
  > jeśli by³ to produkt wnikaj¹cy w drewno zastosowany ponad rok wcześniej: RMC Exterior Wood Cleaner usunie jego pozosta³ości..
  > jeśli by³ to produkt pow³okotwórczy taki jak lakier czy farba ca³¹ powierzchniê nale¿y najpierw wyszlifowaæ, wyheblowaæ lub wypiaskowaæ..

WYDAJNOŚĆ: 
Ptzy nak³adaniu rêcznym: +/- 15 m2/L

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

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ: 
Puste opakowania i resztki nale¿y utylizowaæ zgodnie z miejscowymi przepisami.

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

OPAKOWANIA: 
Butelka 100 ml i 1L, kanister 5L

   DOSTARCZONE PRZEZ:

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