MANUEL EFEKT - İÇ MEKAN - YARATICI ÇÖZÜMLER

Rubio monocoat FUMED

(endüstriyel ve manuel uygulama)

TANIM:
Rubio Monocoat Fumed meşe üzerinde özel bir etki oluşturmak üzere
geliştirilmiştir. Ürünün tepkime süresi kullanılan ahşapta bulunan tanen
asidinin miktarına bağlı olduğundan, bu uygulama son derece eşsiz ve
kişiselleştirilmiş etkiler yaratılmasını sağlar. Rubio Monocoat Fumed
kullanıcı dostu olup, zehirli veya rahatsız edici duman veya buhar
çıkarmaz. Rubio Monocoat Fumed hem manuel olarak hem de
endüstriyel olarak uygulanabilir.

TÜKETİM - ENDÜTRİYEL UYGULAMA:

Bitirme işleminde istenen varyasyon sonuçları, menşeine, tanik asit
içeriğine ve ahşap kalitesine bağlıdır. Göz ardı edilemez.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Ahsap tipine ve hazırlama sekline baglı olarak:
+/- 5 ila 15 g/m2.
Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap
türü ve hazırlanma yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımı
hesaplamak için bir örnek yapmanız tavsiye edilir.

RMC Fumed uygulaması, daima bir RMC Oil ürünü ile birlikte
tamamlanır. Bu şekilde ahşapla RMC - finishing optimal moleküler
bağlanma garantili olur.

Fiziksel durum: 20°C: sıvı.
Renk: Renksiz.
Koku: Kendine özgü.
pH 12- 13
Suda çözünürlük: karıştırılabilir.

BELİRLEYİCİ ÖZELLİKLERİ:

DEPOLAMA:

- Grileştirici etki verir.
- Zehirli duman veya buhar çıkarmaz.
- Yoğunluğu çok yüksek ise, su ile seyreltilebilir.

Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve orjinal ambalajında
saklayın. Buzlanmaya karşı koruyun.

MANUEL UYGULAMA TALİMATI:
- İstenen efekte ulaşana kadar, tahta plakaları zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- RMC Fumed ürününü, bir rulo veya fırça yardımıyla düzenli
olarak uygulayın. Pürüzsüz bir efekt isteniyorsa, yüzeyin
tamamına ürünü iyice yedirin.
- Bir sünger yardımıyla fazla miktarda ürünü su ile yıkayın, yüzey üzerinden
tekrar geçin ve süngeri ikinci bir kovaya sıkın.
- Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin. (12 ila 48 saat arası).
- Bej ped takılı pet makinası ile hafifçe yüzeyi zımparalayın.
- Kalan tozları yüzeyden temizleyin.
- Rubio Monocoat Oil ile sonlamayı yapın.

AMBALAJ:
Şişede 100 ml, PVC Kutuda 1 - 5 - 10 litre.

TÜKETİM - MANUEL UYGULAMA:
Ahşap tipine ve hazırlığa bağlı olarak değişir: +/- 20 ila 40 g/m2.
Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap
türü ve hazırlanma yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımı
hesaplamak için bir örnek yapmanız tavsiye edilir.
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA TALİMATI:
- İstenilen efekte ulaşana kadar, tahta plakayı zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- Bir rulo veya sprey tabancası kullanarak RMC Fumed ürününü
düzenli olarak yüzeye uygulayın.
- Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
- Yüzeyi hafifçe, fırçalı bir zımpara makinesiyle zımparalayın.
- Oluşan tozları temizleyin.
- Rubio Monocoat Oil ile sonlamayı yapın.
TEDARİK EDEN :

YASAL UYARI: Ürünün istediği uygulama için uygun olup olmadığına bizzat deneme yaparak
karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. Ortaya çıkabilecek hasarlardan Muylee Facon NV
sorumlu değildir. Yukarıda verilen bilgilerde teknik bilgiler föyünün sonraki versiyonlarında yer alacak
değişiklikler yapılabilir. Ürünün kalitesi ile alakalı olmayan nedenlerden kaynaklanan başarısız sonuçların
sorumluluğu tarafımıza ait değildir. Bu teknik bilgiler şu anda mevcut bilgi ve tecrübelere dayanılarak
hazırlanmıştır. En güncel teknik bilgi föyleri tarafımızdan istenebilir veya web sitemizden erişilebilir.

FUMED
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