YAĞ - DIŞ MEKAN

Rubio monocoat DECKING OIL 2C

( İKİLİ SİSTEM )

0% VOC! ( Uçucu Organik Bileşen İçermez )
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ:
- Ahşap ile moleküler bağ oluşturur,
- UV ışınlarına karşı dayanıklıdır ve anti-mantar
özelliğine sahiptir.
- Grileşmeyi önler: flavanol (pigment) daha yoğun ve derin olur,
- Hızlı kurur, hızlı su geçirmezlik sağlar,
- Aşınma direnci iyidir ve iyi koruma sağlar,
- Termal-işlenmiş ahşap için uygundur,
- Endüstriyel süreçlerde uygulanabilir. ( oksidatif ve
UV kurutmalı uygulama dahil )
- Bakımı kolaydır,
- Ölçeklendirmeyi önler,
- Nefes alabilir özelliğe sahiptir,
- Su içermez,
- %0 VOC - Uçucu Organik Bileşen İçermez.
TANIM:
Rubio Monocoat Decking Oil 2C iki bileşenli yağ içeriğinden oluşur. Bunlar
RMC Decking Oil (A) ve RMC Accelerator (B)’dir. RMC Decking Oil Duo
System’in bir parçası olan ve dış cephe ahşabının (teras) kalıcı bakımı için
üretilmiş bir üründür. Rubio Decking Oil 2C tek katmanda uygulanır.
RMC Decking Oil Duo System – 3 adımda kalıcı bakım:
1. Hazırlanışı: RMC Exterior Wood Cleaner
2. UV Koruması, mantar öldürücü ve nano pigment lekesi:
RMC Sun Premier Color
3. Yağ Uygulanması: RMC Decking Oil 2C
RMC Decking Oil 2C için sadece tek kat yeterlidir, ürünün oluşturduğu
moleküler bağlar sayesinde uzun ömürlü koruma sağlar. Ahşabın
doğal görünümünü korur.
UYGULAMA:
1. İşlenmemiş ahşap üzerinde uygulama yapın. Daha önce işlem görmüş
ise, işlem görmüş katın tamamen kaldırılması gerekir.
2. Yüzeyi RMC Exterior Wood Cleaner ile temizleyin. Teknik özellikler
bölümünü okuyun.
3. RMC Sunprimer Color’ı uygulayın. Teknik özellikler bölümünü okuyun.
4. Yüzey kuruduktan sonra, RMC Decking Oil 2C’yi uygulayın. Ürün 1/4
oranında karıştırılmıştır. ( 1 Birim Hızlandırıcı B’den 4 Birim Decking
Oil A’ya) Temiz bir kapta, gerekli miktarda karıştırın. Homojen bir doku
elde edene kadar bir kaç dakika karıştırın.
5. RMC Teras fırçası ( 220 x 32 ) kullanarak, ahşabın damarları yönünde,
3 - 4 plakalık küçük bir alana az miktrada ürünü uygulayın. Fırçayla kat
üzerinden daha fazla ürün eklemeden, eşit miktarda ürün uygulayarak
tekrar geçin. Yüzeye nüfuz etmemiş ürünü, tüy bırakmayan bir bez
veya beyaz bir pet ile silin. Sıcaklığa bağlı olarak, fazlalık ürünü yüzeyde
15 dakikadan fazla bekletmeyin.
6. Kalan plakalar üzerinde bu işlemi tekrarlayın.

- RMC Decking Oil 2C karıştırdıktan sonra en az 6 saat boyunca kullanılabilir
( hava sıcaklığı ve nem oranı göz önünde bulundurularak).
- Kullanılan tüm ekipmanlar Rubio Monocoat Cleaner malzemesiyle
temizlenebilme özelliğine sahiptir.
- 24 saat sonra yağmur geçirmezlik sağlar. 36 saat sonra üzerinde
yürünebilir.
KULLANIM ŞEKLİ:
RMC Sunprimer ve RMC Decking Oil 2C aşağıdaki parametrelere göre değişir:
1. Ahşap Yoğunluğu-yumuşak ahşap, tüketim yüksektir.
2. Nem İçeriği-ahşap kuru olmalıdır. Eğer nem oranı %12’den fazlaysa
uygulama yapmayın.
3. Ortam Sıcaklığı-%80 bağıl nem oranı ile 15 ve 27 derece arasında olmalıdır.
4. Hazırlık - Ahşap hazırlama yöntemi - zımparalanır, fırçalanır ve tıraşlanır tüketim üzerinde etkisi vardır.
Öngörülen tüketim miktarı:
RMC Decking Oil 2C: Yeni Ahşap
Egzotik ve sert ahşapta:
Reçineli ve yumuşak ahşapta:

1 l = +/- 40 – 60m2
(+/- 16 – 25 g/m2)
1 l = +/- 35 -50m2
(+/- 20 – 30 g/m2)

RMC Decking Oil 2C: Bakım ve Onarım
1 l = +/- 25 – 40m2
Egzotik ve sert ahşapta:
(+/- 25 – 30 g/m2)
Reçineli ve yumuşak ahşapta:
1 l = +/- 25 – 35m2
(+/- 30 – 40 g/m2)

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.
BAKIM:
Ahşap canlı bir malzeme olduğundan dolayı küçülebilir ve genişleyebilir,
ince (mikro) çatlaklar zamanla görülebilir. Özellikle uzun süre suya, UV
ışınlarına ve aşınmaya maruz kalan teraslarda. RMC Dış Bakım Programı
( RMC Exterior Maintenance Program ) kullanılarak bu ince çatlaklar
korunabilir. ( Teknik özelliklerini okuyun )
DEPOLAMA:
Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.
AMBALAJ:
1,3 L birleşik kap: 1 L RMC Decking Oil ve 0,3 L RMC Accelerator.
3,5 L birleşik kap: 2,750 L RMC Decking Oil ve 0,750 L RMC Accelerator
DİKKAT! İşlem görüş alanınızı korumak için, korozif, tehlikeli ürünler veya
yol için kullanılan tuzu kullanmayınız.
Ürün SEYRELTİLEMEZ!
Yağı emmiş bezler kendiliğinden alev alabilir.
Kullanım sonrası atmadan önce suya bastırınız.

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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