HAZIRLIK - DIŞ MEKAN

Rubio monocoat EXTERIOR WOOD CLEANER
TANIM:
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ahşap döşemeler, çitler, açık mekanda bulunan kapılar, araç park yerleri ve benzeri yerlerin
temizlenmesinde kullanılır. Renk bozulmalarını ve grileşmeleri, küf lekelerini ve kirleri çıkartır.Tüm yeni, grileşmiş ve önceden
uygulama yapılmış yüzeylere öncelikle RMC Exterior Wood Cleaner ile uygulama yapılması gereklidir.
KULLANMA TALİMATI:
1. Yüzeyi su ile nemlendirin. Bir hortum kullanın ve yüksek basınçla temizlemeyin.
2. Kullanıma hazır Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ürününü geniş fırça veya benzeriyle uygulama yapın.
Hafif bir temizlik için, ürün 1:2 oranında su ile seyreltilebilir.
3. Bir yıkama fırçası ile işlem görmüş alanı uzunlamasına ahşap boyunca temizleyin. Ayrıca siyah petli pet makinası kullanılabilir.
İnatçı leker için, işlemi tekrarlayın.
4. Köpük kaybolana kadar su ile iyice durulayın.
5. Yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin.
6. Seçtiğiniz bir Rubio Monocoat Dış Mekan Ahşap Koruma ürünüyle uygulamayı yapın.
Bu ürünü Padauk Ahşap üzerinde kullanmayınız.
Önemli: RMC Exterior Wood Cleaner + Decking Oil Duo System
İyi bir hazırlık, önümüzdeki yıllarda sistemin optimal garanti vermesi için çok önemlidir
Tüm yeni, ağaran ve önceden işlem görmüş ahşap, işleme başlamadan önce, RMC Exterior Wood Cleaner ile uygulama yapılmalıdır.
Avantajları:
- Yeni ahşapta > Bazı tip ahşapların doğal yapısından kaynaklanan yağlanmayı giderir.
> Doğal pigmentasyonu çıkararak daha sonra uygulanan astarın renginin daha kalıcı olmasını sağlar.
> Gözenekleri açarak astarımızda bulunan nano pigmentlerin daha iyi nüfus etmesini ve daha pürüzsüz
bir sonuç alınmasını sağlar.
- Yıpranmış ve işlem görmüş ahşapta > İşlem, ahşabın yağını giderecek ve ahşabı yenileyecektir. Bu işlem renklerin daha eşit dağılımı ile
nihai sonucun daha iyi olmasını sağlayacaktır.
KULLANIM:
Fırça: +/- 10 m2/l.
Pet makinası & siyah pet: +/- 20m2/l
Bu kullanımlar sadece gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşap türü ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Her zaman tam kullanımını hesaplamak için bir örnek
yapmanız tavsiye edilir.

ATIK:
Boş kapları, yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak çöpe atın.
DEPOLAMA:
Ürün 12 aya kadar saklanabilir. Kuru koşullarda ve orijinal ambalajında saklayın.
AMBALAJ:
1L – 5L kutuda.

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.
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Kullanmadan önce güvenlik föyünü inceleyiniz.
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