INVISIBLE OIL SYSTEM - INTERIOR

Rubiomonocoat INVISIBLE MAINTENANCE OIL
TRANSPARANTE AFWERKING, DUURZAME BESCHERMING
OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Invisible Maintenance Oil is de eindlaag van het RMC Invisible Oil System dat een transparante afwerking mogelijk maakt van
eik of andere van nature lichte houtsoorten. De RMC Invisible Maintenance Oil wordt aangebracht na het plaatsen van de RMC Invisible Oil en
zorgt voor een slijt- en vlekbestendig eindresultaat.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Eens het oppervlak behandeld met de RMC Invisible Oil droog is, kan de RMC Invisible Maintenance Oil aangebracht worden:
1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Verspreid een kleine hoeveelheid RMC Invisible Maintenance Oil (doek of boenmachine met dunne beige pad).
Werk in zones van 5 - 10 m2.
3. Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte pad) binnen
de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor het oppervlak na 6 - 8 uur droog zou moeten zijn.
Na ten vroegste 7 dagen kan een onderhoud met water en RMC producten toegepast worden.
Om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen, dient u de onderhoudsproducten van Rubio Monocoat te gebruiken.
OPMERKING:
Na het plaatsen van de RMC Invisible Maintenance Oil zal het oppervlak een lichte satijnglans vertonen. Deze zal verdwijnen na de eerste
reiniging met water en RMC Soap.
VERBRUIK:
0,5 liter = 75 tot 100 m2
Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Vlampunt cc (astm d93): > 100 °C
Geur: olieachtig
Densiteit: 0,98 kg/L
VOC gehalte: 0 g/L
OPSLAG:
Het product kan tot 24 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.
VERPAKKING:
Flesje 20 ml en 100 ml, blik 0,5 L
OPGEPAST:
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.

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast
te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn
aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche.
We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan
oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie
is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen
opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
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