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Rubiomonocoat REFRESH

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Refresh is een kant-en-klaar verstuifbaar product, dat de bescherming van een met Rubio Monocoat Oil Plus
behandelde oppervlakte opfrist en herstelt. Men past een behandeling met Rubio Monocoat Refresh telkens toe wanneer de vloer 
te droog of te ruw aanvoelt, m.a.w. wanneer de houtvezels vrij komen. Wanneer de kleur hersteld moet worden gebruikt men de 
Rubio Monocoat Maintenance Oil in de respectievelijke kleuren. Eveneens doeltreffend op andere geoliede vloeren. 

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Verstuif Rubio Monocoat Refresh op het oppervlak, of breng het product aan met een doek. Gebruik zeer weinig product om te 

vermijden dat de vloer kleverig wordt.
3. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
4. Wrijf de behandelde zone droog met een doek, keukenpapier of een boenmachine voorzien van witte pad. Werk af met een 

absorberend doek.
5. Geen te grote zones behandelen, zodat men deze binnen de 15 à 20 minuten handdroog kan wrijven.
6. Beloopbaar na 4 à 6 uur.

VERBRUIK:
1 liter = +/- 100m2.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Olie
Soortelijk gewicht: +/- 0.90
Kleur: opaque
Reuk: specifi ek

OPSLAG:
Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:
Beschikbaar in een spray van 400 ml, en 0.5 liter en 1 liter blik.

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en 
worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben 
over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten 
gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

REFRESH

   UW VERDELER:

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan
ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden 
ondergedompeld in water.


