
Rubio monocoat SIDING OIL
0% VOC! ( Uçucu Organik Bileşen İçermez )

    SIDING OIL

YAĞ - DIŞ MEKAN

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

- Ahşabı tek katla korur ve renklendirir.
- Moleküler bağlarla uzun ömürlü koruma.
- Ultraviyole ışınlarına karşı yüksek koruma.
  ( RMC Sunprimer ile birlikte )
- Doğal kaplama.
- Hava koşullarına karşı koruma.
- Bakımı kolay.
- Ahşap nefes alır ve su tutmaz.
- Soyulmaz, pul pul olmaz.
- Su içermez.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TANIM:

Rubio Monocoat Sidinig Oil özel olarak dış mekanda bulunan
dikey ahşapların renklendirilmesi için geliştirilmiştir. ( dış cephe 
kaplamalarında, ahşap pencerelerde, ahşap kapılarda, çitlerde...)

Bu ürün RMC Siding Oil Duo Sisteminin bir parçasıdır:

RMC Siding Oil Duo System - 3 adımda dayanıklı bakım sağlar:

    1. Hazırlık
    2. UV Koruması: RMC Sunprimer Color
    3. Yağ uygulanması: RMC Siding Oil

Rubio Monocoat Siding Oil tek kat uygulanır. Ürünün oluşturduğu
moleküler bağlar sayesinde uzun ömürlü koruma sağlar. Ahşabın
doğal görünümünü korur. Çok çeşitli standart renkleri vardır

KULLANIM TALİMATLARI:

1. Ham ahşaba ulaşanada kadar, Rubio Monocoat ürünleri haricinde
    olan, vernik veya diğer ürünleri yüzeyden temizleyin.
2. Yüzeyi RMC Exterior Wood Cleaner ile durulayın.
    (Teknik özelliklere bakınız.)
3. Temiz su ile durulayın. Kurumasını bekleyin.
4. Rubio Monocoat Sunprimer Color ürününü uygulayın. 
    (Teknik özelliklere bakınız.)
5. Bir defa daha yüzeyin kurumasını bekleyin. Ardından, hemen sprey,
    fırça, rulo ya da bez kullanarak yağı yüzeye uygulayın. 5 ila 10 dakika
    bekleyin. Ahşabın uzunluğu boyunca çalışarak ürünün fazlasını silin.

Kullanılan teçhizat RMC Cleaner ile temizlenebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Temelinde:  Doğal yağlar ve sert balmumu karışımı
Kıvam: Sıvı
Renk: Çok çeşitli renk seçenekleri
Parlama noktası: cc (ASTM D93):> 102 ° C (Pensky Martens)
Yoğunluk: Saf: 0.93 g/cm3 – renkler: 1’den 1.4 g/cm3 kadar
VOC: 0 g / l (2004/42/CE, 1999/13/CE)

KURUMA SÜRESİ:

12 saat sonra hava şartlarına dayanıklı hale gelir. Yüzeyi yağmurdan, 
kurutma süresi boyunca koruyun.

TÜKETİM:

Ahşabın türüne ve uygulama yöntemine uygun olarak:
30 ila 50 m2/l

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:

Ahşabın uzun ömürlü kalması için, RMC Siding Oil ile bakımının yapılması
yeterlidir. Bu bakımı uygulamak kolaydır.

AMBALAJ:

1l – 2,5 l – 5 l kutuda

DEPOLAMA:

Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir.

DİKKAT:

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.
Tarih TDS: 01.04.2011

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

RMC Türkiye Ahşap Koruma Sistemleri Orman Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

Tel. 0 (216) 290 13 36 - Fax 0 (216) 290 13 37
Adres. Yeni Mahalle Balıkesir Cad. Uprise Elit Residence No: 6 Daire: 44 Soğanlık / Kartal / İstanbul

info@rmcturkiye.com www.rmcturkiye.com


