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TANIM:
Rubio Monocoat Evrensel Bakım Yağı ile, Rubio Monocoat tüm yağlı ahşap zeminleri korumak için yumuşak ve doğal bir yöntem sunar. Bu ürün 
ayrıca mikro çatlakları göstermeye başlayan cilalı yüzeylerdede kullanılabilir. Ekstra koruma gerektiren zeminler için son derece uygundur. 
( Halka açık yerlerde, o�slerde, restoranlarda, otellerde v.b. Ekstra satine parlaklık katar. 5 ayrı renk seçeneği mevcuttur: Beyaz, Siyah, Kahverengi, 
Gri ve Şe�af. Bu renkler Rubio Monocoat’un tüm standart yağ renklerinin bakımı için uygundur. Ancak bu renklerle birebir aynı değildir. 

TALİMATLAR:
Rubio Monocoat Evrensel Bakım Yağı hiçbir uzmanlık gerektirmeden ahşap zemininizin bakımını yapar.
1. Ahşap zemini kir ve tozdan arındırın.
2. Rubio Monocoat Soap ve su ile ahşap zemininizi iyice temizleyin. Sabun artıklarını ortadan kaldırmak için su ile iyice durulayın ve tamamen
    kurumaya bırakın.
3. Manuel uygulama - Bir bez, fırça veya sünger kullanarak yağı uygulayın. Mekanik uygulama - Bej renkli pet takılı pet makinası kullanarak 
    yağı zemine uygulayın. Tercihen 2- 4m2 alanlara uygulama yapın. Her uygulama alanı için kuru mutfak peçetesi veya pamuklu bezle 15 dakika
    içinde silin. Pet makinası kullanırken, beyaz ped kullanarak zemini kurulayın.
4. Uygulama yapılacak alanın iyi havalandırılmış olduğundan emin olun. 6 ila 8 saat kadar sonra zemin kurumuş olacaktır.

İlk haftasında sadece ıslak bezle temizleyin. Daha sonrasında RMC Soap da kullanılabilir. 
    
KAPSAM: 
0,5 l = 75 – 100 m2 (aşınmasına bağlı olarak)
Zeminin yapışkanlaşmasını önlemek için az miktarda ürün kullanın.
Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap türü ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımını hesaplamak için bir örnek
yapmanız tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Karışım: doğal yağlar ve sert bal mumu karışımı
Kıvam: sıvı
Alevlenme noktası: cc (astm d93): > 65°C 
Sabit toz yüzdesi: > 75 %
Yoğunluk: 0.93 - 1.4 g/cm3
VOC (Uçucu organik bileşen): 0 g/l

DEPOLAMA:
Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve orijinal ambalajında saklayın. 

AMBALAJ:
0,5 L kutuda.

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

BAKIM - 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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