
Rubio monocoat PRECOLOR EASY
YARATICI ÇÖZÜMLER BÖLGESİ

TARİF:
RMC Precolor Easy serisi özel renk efekti yaratmanızı sağlar. Bu 
hazır renkler yağlarımız ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Sonuç olarak yağın moleküler tutunması ve ahşabın maksimum
korunması sağlanır.

En az 14 farklı RMC Precolor Easy ile 40 farklı RMC Oil Plus 2C’nin 
karışımından sonsuz çeşit renk elde etmek mümkündür ve ayrıca 
yaratıcılıklarını daha ileriye götürmek isteyenler için RMC Precolor
Easy birbiri ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLERİ:
- Doğal görünüm,
- Ayrıca pet makinası ile uygulanabilir,
- Benzersiz 14 renk,
- Sınırsız kombinasyon imkanı.

UYGULAMA:
1. Profesyonel standartlara göre yüzeyi zımparalayın. Tadilat
    yapmadan önce zemindeki eski uygulamanın bırakmış olduğu
    artıkları tamamen yüzeyden temizleyin (vernik, yağ, mum vs.)
     

       

2. Endüstriyel elektrik süpürgesiyle zemini temizleyin ve sonrasında RMC 
     Cleaner temizleme ürününün uygulamasını yapın.. 
3. Bir karıştırma çubuğu ile iyice ve düzenli olarak ürünü karıştırın.
Elle Uygulama:
• Uygulaması tamamlanmış alanlara basmak zorunda kalmadan, 
         alanınızı elle rötuş yapılacak büyüklükte belirleyiniz. Gerekirse
         bantsız alanlarda bant kullanın.
• Rulo (Tiftik) kullanarak, çaprazlamasına RMC Precolor Easy
        ürününü yüzeye uygulayınız. 
• Tüy bırakmayan bir bez kullanarak ürünü yüzüye yayın.
Mekanik Uygulama:
• Uygulaması tamamlanmış alanlara basmak zorunda kalmadan, 
         alanınızı elle rötuş yapılacak büyüklükte belirleyiniz. Gerekirse
         bantsız alanlarda bant kullanın.
• Rulo (Moher) kullanarak, çaprazlamasına RMC Precolor Easy
        ürününü yüzeye uygulayınız. 
• Kırmızı pet takılı pet makinası ile parlatın. 
        Oluşan daireler kaybolur kaybolmaz, parlatmayı durdurun. 
        (Kuruyken ovmayın)  
• Birleşme yerlerini sünger ve kırmızı RMC Pad yardımıyla 
        eşit bir şekilde ovalayın.
4. Yüzeyin kurumasını, 1 ila 3 saat kadar bekleyin. Kesin kuruma 
    süresi; nemlenmeye, sıcaklığa ve havalandırmaya bağlıdır.
    Kat oluşursa açıklamaları tekrar kontrol ediniz!
5. RMC Oil Plus 2C’ yi uygulayın.

. 
    Bu ürünün doğru uygulanması için; yağın teknik  
    veri sayfasını (ürün özellikleri) inceleyin.

İÇ MEKAN - YARATICILIK BÖLGESİ

PRECOLOR EASY

Ahşap lifleri dikey kalırsa, bej pet takılı pet makinası ile üzerinden
geçmeniz gerekir. Sonrasında elektrikli süpürgeyle
yüzeyi temizleyin.
  
  

TAVSİYE:
- Uygulamadan 48 saat önce zemin ısıtmasını kapatın.
- Su bazlı cilalar ile birlikte kullanmayınız!
- Bir kaplama veya film oluşturan tabaka olarak uygulanmaz!
- Balık sırtı parke üzerinde uygulamak zordur.

TÜKETİM:
1 L = 15 - 20 m2 ( Ahşap türüne ve hazırlığına bağlı olarak ) 

Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Kullanımı 
hesaplamak için her zaman bir örnek hazırlamanızı tavsiye ederiz.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
20 °C’de fiziksel durum: Sıvı
Alevlenme Noktası [°C]: Belli değil   
Yoğunluk: Rengine göre 1 kg/L and 1,16 kg/L arasında
VOC (Uçucu Organik Bileşen) içeriği: 0 g/L
Suda çözünürlük: 100 %

DEPOLAMA:
Ürün 12 aya kadar saklanabilir.
5 ila 25°C arasında bir sıcaklıkta orjinal ambalajında, kuru 
koşullarda saklayın. 
Ürün donmaya karşı duyarlıdır, buzlandırmayan depolama alanı
kullanın.

PAKETLEME:
Şişede 100 ml, kutuda 1 L, 2,5 L ve 5 L

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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