
Rubio monocoat HYBRID WOOD PROTECTOR
0% VOC! ( Uçucu Organik Bileşen İçermez )    
TANIM:
RMC Hybrid Wood Protector yeni ve yıpranmış ahşabınız için ekolojik 
koruyucu kaplama oluşturur. Teraslarda, panjurlarda, ana kapılarda, bahçe 
mobilyalarında, çerçevelerde, iskelelerde ve bunun gibi alanlarda solmaya 
ve ahşap cephelerin çürümesine karşı koruma sağlar.  Ayrıca iç mekan 
kullanımı içinde uygundur. Sadece tek bir katman halinde uygulama 
garantisi altındadır. Bakımı kolaydır ve zımparalamaya ihtiyaç duymadan 
onarımı yapılır. Kat oluşturmaz. Pullanma yapmaz.

DIŞ MEKAN

1. Hazırlık
- Ahşabı ıslatın.
- RMC Exterior Wood Cleaner ile orta sert bir naylon 
  fırça kullanarak yüzeyi temizleyiniz.
- Köpük kaybolana kadar iyice durulayın.
- Kurumaya bırakın.

RMC Dış Cephe Ahşap Temizleyicisinin Kullanımı:
1 litre ile = +/- 15 m2

2. Uygulama
a) Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.
b) RMC Hybrid Wood Protector düz bir fırça veya RMC teras 
    fırçası yardımı ile ince bir tabaka uygulayın.
c) 10 dakika süreyle tepkime vermesi için bırakın.
d) Aynı fırça (yeni ürün kullanmadan) ile tekrar yüzey düzeltilmelidir.
e) 5 dakika sonra, bir bez parçası yardımı ile fazla ürün izlerini silin.

24 - 36 saat sonra su geçirmezlik sağlar.
48 saat sonra kullanıma hazırdır.

Dış mekan ahşap üzerine kullanımı: +/- 30 m2/L

3. Bakım
Normal bakım: RMC Exterior Soap
- Yüzeyi durulayın.
- Spreyi iyice çalkalayın ve ürünü yüzeye püskürtün.
- Temizleyin.
- Kurumaya bırakın.

Onarım ve bakım için: RMC Hybrid Wood Protector
Eğer renk solmaya başlarsa, 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
(Hazırlama ve Uygulama adımları)

İÇ MEKAN
RMC Hybrid Wood Protector, iç mekan kullanımı içinde uygun
bir üründür. (Mobilyalarda, Ahşap Lambrilerde, Tavanlarınızda,
Pencere Eşiklerinde, Doğramalarda ve bunun gibi alanlarda.)

1. Yüzeyi zımparalayın ve tüm toz kalıntılarını ortadan kaldırın.
2. Bir bez parçası veya fırça yardımı ile az miktarda ürünü yüzeye yayın.
3. Tepkime vermesi için bir kaç dakika bekleyin. Bir bez yardımıyla
     fazla yağı temizleyin. Yüzeyde kuruluk hissi uyandırmalıdır!

      HYBRID WOOD 
        PROTECTOR

İç mekan ahşap zeminlerin, mutfak tezgahlarının ve merdivenlerin
bakımında ve onarımda RMC Oil Plus 2C ürünümüzü öneririz.

İç Mekan Ahşap Üzerinde Kullanımı: +/- 50 m2/L

Sonuçlar ahşap ürünlerine göre, hava koşullarına ve hazırlık aşamasına göre
değişkenlik gösterebilir. Yeterli miktarda kullanımı belirlemek için küçük bir
alanda deneme yapmanızı ve test etmenizi öneririz.

GENEL REHBER:
Herhangi bir ahşap türü ile kullanılabilir. (Egzotik Ahşap, Yumuşak Ahşap,
Termal İşlenmiş Ahşap, Emprenye edilmiş ahşap). 10ºC ‘nin altında, 
doğrudan güneş ışığında ve yüksek sıcaklıklarda uygulamayın. Kuru hava 
koşullarında uygulama yapın. Örtmeyin ve tamamen kuruyana kadar ahşap 
üzerine ağır nesleler koymayın. Ürünü kullandıktan sonra ambalajı iyice 
kapatın ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, don ve nemden 
koruyun. Asla sulandırmayın.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Fiziksel Durum: sıvı
Koku: Keten tohumu yağı
Hacim: 0.95 – 1.3 kg/l
VOC: 0 g/l ( Uçucu Organik Bileşen İçermez )
Renk: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black,
          Autoclave Green
QUV:  EN 927-6 normuna göre test edilmiştir.
Oyuncak güvenliği normu ile uygundur: EN 71-3.

AMBALAJ:
100 ml şişe, 0,5 litrelik şişe, 1 ve 2.5 litrelik teneke.

DEPOLAMA:
Ürün kuru ortamda orjinal ambalajında 12 ay boyunca saklanabilir.

DİKKAT:

YAĞ - DIŞ MEKAN

Bir önceki uygulamada, RMC Yağı ile uygulama yapılmamış
alanlarda ki tüm kalıntıların kaldırılması gerekir.

Hazırlık, her zaman RMC ürünleri kullanılarak yapılmalıdır.

Yağ ile kullanılmış bezler yangına sebebiyet verebilirler. Bu
nedenle kullanımdan sonra bol su ile yıkayın.

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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