
Rubio monocoat CLEANER

CLEANER

TARİF :
Rubio Monocoat CLEANER ham ahşap yüzeylere Rubio Monocoat Oil Plus uygulanmasından önce temizleyici olarak kullanılır. 
Uygulama sırasında kullanılan malzemelerin temizlenmesinde de kullanılır.

Neden küçük bir miktar Rubio Monocoat Cleaner kullanılmalıdır?

-  Rubio Monocoat Oil Plus’ın devrim niteliğindeki teknolojisi sayesinde, yağ molekülleri ahşap liflerine 15 saniyede moleküler tepkime ile bağlanırlar. Y
   üzeyin tozlu olması halinde yağ toza bağlanır. Bunun sonucunda yağ yüzeye yayıldıkça yüzeyde mikroskobik bir hamur oluşur. Yağ ahşap liflerine 
   bağlanması gerekirken toza bağlanır.
-  Beze hafifçe Rubio Monocoat Cleaner emdirilir. Bu sayede toz elektrostatik olarak toplanır.

TALİMATLAR :
1. Yüzeyi usulüne uygun şekilde zımparalayın ve vakumlayın.
2. Yüzeyi Rubio Monocoat Cleaner ile temizleyin.
3. Ahşabın orijinal görünümü almasına kadar bekleyin. 
     Kuruma süresi: Yüzeyde kullanılan ürünün miktarına bağlı olarak 15 dakika ila 1 saattir.

TEKNİK ÖZELLİKLER :
20°C ısıda �ziksel durumu: Sıvı.
Renk: Berrak
Nihai kaynama noktası [0oC]: 213 oC
Yoğunluk [kg/m3]: 0,7 (15oC)
Kıvam: 1,67 mm2/sn (25oC)
Suda çözünürlük: < %0,10
Parlama noktası [0oC]: > 62oC

SAKLAMA : 
Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru ortamda ve orijinal ambalajında muhafaza ediniz.

AMBALAJ : 
1 L - 5 L kutu.

TÜKETİM:
1 liter = +/- 75-100m2.
Bu kullanım değerleri sadece fikir vermeye yöneliktir. Tam kullanımı saptamak için öncelikle numune üzerine uygulanması her zaman tavsiye edilir.
  

  TEDARİK EDEN:

HAM AHŞAP TEMİZLEYİCİSİ

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.
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