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RMC PRECOLOR EASY
Strefa kreatywna 

Rubio Monocoat Precolor Easy to produkt wodny do wstępnego barwienia drewna, który 
należy następnie zabezpieczyć olejem RMC Oil Plus 2C. Takie połączenie daje możliwość 
uzyskania specjalnych efektów kolorystycznych. RMC Precolor Easy daje możliwość wyboru 
pośród 14 kolorów z palety barw (kolory można łączyć ze sobą w dowolny sposób), a w 
połączeniu z 40 kolorami oleju wykończeniowego RMC Oil Plus 2C prowadzi do uzyskania 
nieograniczonej ilości wybarwień, całkowicie zachowując właściwości utworzonego 
wiązania molekularnego cząstek oleju z drewnem.

INFORMACJE O PRODUKCIE

› Charakterystyka ogólna
∙ Naturalny wygląd
∙ Możliwość aplikacji urządzeniami polerskimi
∙ Wybór spośród 14 unikatowych kolorów
∙ Nieograniczone możliwości kolorystyczne

› Dane techniczne
∙ Stan skupienia w temp. 20 °C: ciecz
∙ Lepkość: pomiędzy  1 kg/L and 1,16 kg/L w zależności od koloru
∙ Zawartość VOC: 0 g/L
∙ Rozpuszczalność w wodzie: 100 %

› Kolory

CASHMERE BROWNALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE INTENSE GREYINTENSE BLACK

MYSTIC BROWNMINT WHITE MONSOON GREY PEBBLE GREY

VINTAGE BROWNURBAN GREY VANILLA CREAMSMOKED BROWN

NORDIC WHITE
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› Opakowania
Butelki plastikowe 100 ml, puszki metalowe 1 L, 2.5 L i 5 L.

› Przechowywanie
Produkt może być  przechowywany przez 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w 
suchym miejscu, w temperaturze 5 do 25°C. Produkt jest wrażliwy na przemrożenia, do przechowywania i transportu 
należy używać pomieszczeń do tego przeznaczonych. 

INFORMACJE O APLIKACJI
› Instrukcje

KROK 1. Wyszlifuj powierzchnie zgodnie z przyjętymi standardami. Podczas renowacji starej podłogi należy dokładnie    
 usunąć wszystkie warstwy zabezpieczające (lakier, olej, woski, itp.).

KROK 2. Powierzchnię należy dokładnie oczyścić z resztek pyłu i kurzu, a następnie użyć specjalnego środka    
 czyszczącego RMC Cleaner. 

KROK 3. Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać.

 APLIKACJA RĘCZNA:
 ∙ Aplikacja powinna odbywać się na powierzchni odpowiednio przygotowanej, pozostałą przestrzeń należy
   zabezpieczyć przed zabrudzeniami taśmą malarską.
 ∙ Aplikuj RMC Precolor Easy krzyżowo przy użyciu wałka lub pędzla.
 ∙ Rozprowadź równomiernie za pomocą niestrzępiącej się szmatki.

 APLIKACJA MASZYNOWA:
 ∙ Aplikacja powinna odbywać się na powierzchni odpowiednio przygotowanej, pozostałą przestrzeń należy
   zabezpieczyć przed zabrudzeniami taśmą malarską.
 ∙ Aplikuj RMC Precolor Easy krzyżowo przy użyciu wałka lub pędzla.
 ∙ Rozprowadź za pomocą maszyny polerskiej z czerwonym Padem, do momentu zaniku widocznych okręgów   

  (nie wycieraj do sucha).
 ∙ Następnie, w miejscach trudnodostępnych jak narożniki, wytrzyj równomiernie stosując czerwony pad lub  

  szczotkę.

KROK 4. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia na ± 12 godzin. Czas schnięcia zależy od wilgotności, temperatury i  
 wentylacji pomieszczenia. W przypadku nałożenia się warstw: patrz Uwagi!

KROK 5. Po wyschnięciu zabezpiecz powierzchnię olejem RMC Oil Plus 2C. Przed olejowanie zapoznaj się z kartą  
 techniczną produktu!

Uwagi
∙ W przypadku nałożenia się warstw, powierzchnię należy zmoczyć wodą i wytrzeć za pomocą szczotki lub czerwonego 

pada.
∙ Wszelkie niedoskonałości nie zostaną wyrównane podczas aplikacji oleju. Dlatego ważnym jest, aby naprawa nastąpiła 

przed olejowaniem.
∙ Jeśli nastąpi podniesie włókien drewna podczas aplikacji RMC Precolor Easy koniecznie jest ich usunięcie maszyną 

polerską z beżowym padem. Po tym zabiegu powierzchnie należy oczyścić z resztek pyłu.

› Porady
∙ Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 h przed rozpoczęciem prac.
∙ Nie stosować produktów wodnych do zabezpieczania powierzchni. 
∙ Powstała warstwa nie stanowi zabezpieczenia, wymagana jest aplikacja oleju RMC Oil Plus 2C!
∙ Podczas prac przy parkiecie typu jodełka mogą pojawić się trudności.

› Wydajność
1 L = 15 - 20 m2, w zależności do rodzaju drewna i przygotowania podłoża.

Podane zużycie jest podglądowe. Zaleca się zrobienie próby na mniejszej powierzchni w celu prawidłowego oszacowania. 
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RMC Primer Roller
Zielony

RMC Cloths
bawełna - zestaw 1kg

RMC Pad
czerwony, okrągły

RMC Cleaner RMC Oil Plus 2C

RMC Microfi ber Pad

› Narzêdzia

› Produkty powi¹zane

DOSTARCZONE PRZEZ:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie 
przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się 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 obecnie dostępne informacje 
i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie 
internetowej. Data utworzenia karty danych technicznych: 17/05/2018. Przed użyciem produktu należy zapoznać się 
z informacją na temat bezpieczeństwa.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubiomonocoat.com, 
na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu 
i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
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