
Rubio monocoat OIL PLUS 2C

OIL PLUS 2C

TARİF :
Rubio Monocoat Oil Plus 2C ahşabınızı hem koruyan hem de 
renklendiren en yeni nesil üründür. Yağ (A) ile hızlandırıcının 
(B) bir araya getirilmesi sayesinde hızla kurur. RMC ile yağlanmış 
yüzeylerde onarım ve bakım amaçlı da uygulanabilir.

ÜRÜNÜN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ :
- Ahşap moleküllerine bağlanır, uzun ömürlü koruma sağlar.
- Hiçbir şekilde uçucu organik bileşenler içermez!
- Ahşabın “doğal görünümünü ve doğallık hissini” muhafaza eder.
- Tüketimi düşüktür, 30 ila 50 m2 için 1 litre yeterlidir.
- Başlangıç izleri belli olmaz, kat yapmaz.
- Bakımı kolaydır.
- Su içermez.
- Mobilya ve zeminde kullanılan her tür ahşaba uygulanır 
(masif ahşap, kaplama, MDF, vs).
- Uzun ömürlü koruma sağlar, aşınmaya karşı direnci yüksektir.
- Su geçirmezdir (mutfak ve banyolarda kullanılmaya uygundur).
- 100°C ’ye kadar ısıya dayanıklıdır.
- Hızlı sertleşir.

KULLANIM TALİMATLARI :
1. Ham ahşap: Usulüne uygun şekilde zımparalayın. Düzgünce süpürge 
    ile tozdan arındırın. RMC Cleaner ile toz artıklarını temizleyin.
2. Her iki bileşeni (1 ila 2 dakika boyunca) A’dan 3, B’den 1 ölçek 
    ile dikkatle karıştırın.
3. Temizlenen yüzey kuruduktan sonra (bezle veya ince bej keçeli 
    pet makinası ile) az bir miktar RMC Oil Plus 2C sürüp yayın. 
    5 ila 10 m2 büyüklüğünde alanlar halinde çalışın.
4. Birkaç dakika emmesini bekleyin. Yağın fazlasını her uygulamadan sonra
    15 dakika içinde (bezle veya beyaz keçeli pet makinası ile) iyice alın. 
    Yüzeyin kuruluğu hissedilmelidir! Uygulama yapılan tüm yüzeylerde
    aynı şekilde işlem yapın.
5. 24 ila 36 saat sonra yüzey kullanılabilir hale gelir.

Yedi gün sonra suyla temizlik yapılabilir, ürünler uygulanabilir.

Uzun kullanım ömrü sağlamak için Rubio Monocoat bakım 
ürünlerinin kullanılması tavsiye edilir.

TÜKETİM :
Ahşabın türüne, zımparalama ve uygulama yöntemine bağlı 
olarak 30 ila 50 m2/l

RMC Oil Plus 2C karıştırıldıktan sonra maksimum: 4 ila 6 saat kadar
kullanılabilir.

AÇIKLAMA:

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA TÜKETİM: 60 - 80 m2 / L

Bu kullanım değerleri sadece fikir vermeye yöneliktir. Sonuçlar ahşap tipine 
ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Tam kullanımı saptamak için öncelikle 
numune üzerine uygulanması her zaman tavsiye edilir.

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR :
Oksidatif ve UV kurumalı uygulamalara yönelik teknik kartı inceleyiniz. 
Kullanılan teçhizat RMC Cleaner ile temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER :
RMC Oil Plus 2C (A)
20°C  ısıda fiziksel durumu : Sıvı.
Koku : Doğal yağ.
Renk : Şeffaf.
RMC Accelerator (B) Hızlandırıcı
Fiziksel durum : Sıvı
Renk : Renksiz ile ayva sarısı arası
Koku : Yok
Parlama noktası: >160°C (Kapalı Kutuda)

AMBALAJ :
350 ml birleşik kapta:
275 ml RMC Oil Plus 2C (A) ve 75 ml RMC Accelerator (B)

1,3 L birleşik kapta:
1 L RMC Oil Plus 2C (A) ve 0,3 L RMC Accelerator (B)

3,5 L birleşik kapta:
2,750 L RMC Oil Plus 2C (A) ve 0,750 L RMC Accelerator (B)

SAKLAMA :
Ürün 24 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.

TEK KATLA AHŞABINIZI KORUR VE RENKLEDİRİR.

Ürün SEYRELTİLEMEZ!
Yağı emmiş bezler kendiliğinden alev alabilir. 
Kullanım sonrası atmadan önce suya bastırınız.

YAĞ - İÇ MEKAN

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.

Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.
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