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OPIS: 

Sealer 707 to specjalnie stworzony wodny produkt na bazie polimerowej dyspersji hybrydowej, służący zabezpieczaniu 

drewna, które poddano celowemu zabiegowi zwęglania. Sealer 707 zapobiega dalszemu uwalnianiu się związków 
węglowych z drewna, trwale je chroniąc. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Wysokie parametry odpornościowe 

Nieżółknący 

Doskonała wodoodporność 

Brak LZO 

Bezwonny 

Bezbarwny po aplikacji 
Nie tworzy powłoki 

Rubio Monocoat Sealer 707  

 

SPOSÓB APLIKACJI: 
RMC Sealer 707 nanosi się natryskiem lub za pomocą polewarki w dwóch warstwach. Jedna warstwa jest możliwa w 

przypadku odpowiednio przygotowanej powłoki drewna. Nanoszenie pędzlem jest możliwe, ale nie zalecane ze względu 

na możliwość uszkodzenia zwęglonej i kruchej powierzchni drewna. 

 

     UWAGI: 
RMC Sealer 707 można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 

RMC Sealer 707 można stosować na zwęglone drewno elewacyjne typu Shou Sugi Ban  

 

WYDAJNOŚĆ: 
Ok 150 ml/m2 na jedną warstwę. W niektórych przypadkach zalecane jest użycie trzeciej warstwy. 
Podane wartości są orientacyjne, aby ustalić precyzyjne pomiary należy wykonać próbki na mniejszej powierzchni. 

 

DANE TECHNICZNE: 
Stan skupienia: ciecz 

Barwa: mleczny 

Zapach: charakterystyczny 
Punk zapalny: >100 st 

Ciężar właściwy: 1 kg/L 

 

 

RMC SEALER 707 



KARTA TECHNICZNA  

www.rubiomonocoat.com I 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muylle Facon BV 
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8870 Izegem (BELGIË) 

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 
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Odpowiedzialność: Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, 

czy produkt nadaje si do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynikłe w konsekwencji ewentualne 

szkody. informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za niezadowalający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne 

powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie 

oraz prezentowane na stronie internetowej. Data utworzenia karty danych technicznych: 09/01/2017. Przed użyciem produktu 

należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa. 
 

 
PRZECHOWYWANIE: 

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 24 miesiące. Nie przemrażać. 
 

OPAKOWANIA: 
Puszki i butelki 1 ltr i 5 ltr. 
 
 

 
W celu zapoznania się z pełną gamą asortymentu naszych produktów i 
maszyn do ochrony i barwienia wewnętrznego i zewnętrznego zapraszamy 
na stronę  www.rubiomonocoat.com. 

 

 


