
Rubio monocoat SUNPRIMER COLOR
                            (İkili Sistem)

SUNPRIMER COLOR

UV KORUMA - DIŞ MEKAN

TANIM:
Rubio Monocoat SUNPRIMER COLOR su bazlı bir astardır, nano teknoloji
sayesinde renk pigmentleri muazzam nüfus eder. UV-renk solmasına karşı 
koruma sağlar, mantar, nem ve küf büyümesini önemli ölçüde engeller. 
RMC Sunprimer Color ön bakım amacıyla RMC Decking Oil 2C veya 
RMC Siding Oil ile birlikte uygulanır.

RMC Sunprimer Color, linyin üzerindeki güçlendirici etkisi sayesinde 
foto-oksitlenmenin yol açtığı hasardan ahşabı korur.

UYGULAMA:
1. Sadece ham ve işlenmemiş ahşap üzerinde uygulama yapın. Bir
önceki işlemden kalan ürünlerin tamamen kaldırılmış olması önemlidir.
2. Yüzeyi RMC Exterior Wood Cleaner ile temizleyin.
3. Sprey tabancası, fırça, rulo veya bezle RMC Sunprimer Color ürünün
uygulamasını yapın.
4. Yüzeye dokunulduğunda kuruluk hissi verene kadar kurumaya bırakın.
5. RMC Decking Oil 2C veya RMC Siding Oil ürünü ile uygulama yapın.

RENKLER:
Benzersiz ahşap tonları ve renkleri vardır.

TÜKETİM:
RMC Sunprimer Color tüketimi aşağıdaki parametrelere göre 
değişiklik gösterir:

1. Ahşap Yoğunluğu: Ahşap ne kadar yumuşak olursa tüketim de
o kadar artar.
2. Nem Oranı: ahşap kuru olmalıdır. Eğer nem oranı %12 den fazlaysa 
uygulama yapmayın.
3. Ortam Sıcaklığı: %80 nin altında bağıl nem oranı ile, 15°C ile 27°C 
arasında olmalıdır, Yüksek sıcaklarda ve direk güneş ışığında 
uygulama yapılmamalıdır.
4. Hazırlık: ahşap hazırlama methodu - zımparalanır, fırçalanır veya 
traşlanır - bu işlemlerin tümünün tüketim üzerinde etkisi vardır.

RMC Sunprimer Color

Tahmini tüketim: Ahşabın RMC Sunprimer Color ile tamamen doyurulmuş 
olması gerekmektedir. Belirtilen miktarları aşmayın.

Öngörülen tüketim miktarları:
RMC Sunprimer Color: Yeni Ahşapta

Egzotik ve sert ahşapta:

Reçineli ve yumuşak ahşapta:

RMC Sunprimer Color: Bakım ve onarım veya RMC Exterior Wood Cleaner 
kullanımı sonrasında

Tüm bakım ve onarım  Rubio Monocoat kullanıcı talimalarına, sanat ve en iyi
uygulama tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Egzotik ve sert ahşapta:

Reçineli ve yumuşak ahşapta:

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.

TEKNİK ÖZELLİKLER:
Sıvı
Yapışkanlığı Düşük (15 az <50 ° C mPa.s, Brookfield RVT)
pH: 6 – 8 (20 ° C)
Koku: Kendine has
Yoğunluk: 1.025 kg / l

DEPOLAMA:
Ürün 12 aya kadar kuru ortamda ve orijinal ambalajında saklanabilir. Donmaya
karşı koruyunuz.

PAKETLEME:
0,5 - 1 - 5 - 10 ve 25 litre

1 L = +/- 20 – 35m2
(+/- 30 – 50 g/m2)

1 L = +/- 15 – 20m2
(+/- 50 – 60 g/m2)

1 L = +/- 15 – 25m2
(+/- 40 – 60 g/m2)

1 L = +/- 10 – 15m2
(+/- 60 – 100g/m2)

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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