MONOCOAT

8 MODIEUZE KLEUREN
• Natural
• Teak
• Royal
• Chocolate
• Wine Red
• Grey
• Black
• Autoclave Green

TOE TE PASSEN OP
• Gevelbekleding
• Terras
• Luik
• Tuinhuis
• Meubilair
• Chalet
• Scheepsdek
• Schrijnwerk

DUURZAME BESCHERMING VAN BUITENHOUT IN 1 ENKELE LAAG.
° MOLECULAIRE
TECHNOLOGIE:

Rubio Monocoat-technologie in combinatie met een geavanceerde
UV-stabilisator en een product tegen het zwart worden: geschikt
voor extreme klimaten.
Geen overlappingen bij het aanbrengen of onderhoud, geen kleurveranderingen, snelle droging. Niet filmogeen, schilfert niet af. Eenvoudig en snel onderhoud: zonder schuren.

° EENVOUDIG AAN TE
BRENGEN:
° ECONOMISCH:

Eén laag, zonder oplosmiddel, zonder water. 5 x krachtiger:
het product is voor 100 % werkzaam op het hout, wat een rendement
van 30 m2/l oplevert in 1 enkele laag.

° MILIEUVRIENDELIJK:

Op basis van natuurlijke producten, zonder VOS, zonder formaldehyde, zonder isocyanaat.
Aan te brengen op alle houtsoorten: loofhout, exotisch, tropisch,
harshoudend hout, autoclaaf, thermisch behandeld en samengesteld hout.
Zowel toepasbaar op nieuw als oud hout.
Behoudt het natuurlijke aspect van het hout. Beschikbaar in 8
hedendaagse kleuren: Natural, Teak, Royal, Chocolate, Wine Red,
Grey, Black en Autoclave Green)
Getest volgens de norm QUV EN 927-6 (ouderdomsversneller), beantwoordt
aan de speelgoednorm EN 71-3. Fabrikant gecertificeerd volgens ISO9001
en ISO14001.

° UNIVERSEEL:
° DESIGN:
° GENORMEERD:

GEGARANDEERD

VERBRUIK

DROOGTIJD

5 x KRACHTIGER

Dankzij de unieke technologie
van de moleculaire binding:
m2 per liter
Eén laag
Milieuvriendelijk
UV-filter
Professionele kwaliteit
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KLEURENPALET OP VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN
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GEBRUIKSAANWIJZING

1. VOORBEREIDING
•
•
•

Bevochtig het hout.
Reinig het oppervlak met een medium harde nylon borstel en RMC Exterior Wood Cleaner.
Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is.

NB: Deze reiniging moet zowel op oud als nieuw hout worden uitgevoerd.
2. BESCHERMING

Als het hout volledig droog is
•
•
•
•
•

3. ONDERHOUD

Het product goed mengen voor gebruik. Breng een laagje RMC Hybrid Wood Protector aan met een platte
borstel of de RMC terrasborstel
Laat 10 minuten inwerken.
Egaliseer het oppervlak nogmaals met dezelfde borstel (zonderopnieuw product toe te voegen).
Laat 5 minuten drogen. Plaatselijke Plaatselijke sporen van overtollig product worden verwijderd met een
doek in de lengterichting van de planken.
Bestand tegen water na 24-36 uur

Gebruikelijk onderhoud van terrassen meubels
• Spoel het oppervlak.
• Spray goed schudden. Verstuif RMC Exterior Soap op het oppervlak
• Reinig het oppervlak.
• Laat opdrogen.
Herstellend onderhoud voor alle oppervlakken:
• Als de kleur vervaagt, herhaalt u de handelingen 1 en 2 (voorbereiding en bescherming) van deze
gebruiksaanwijzing.
Kent u ons gamma voor binnen?
Rubio Monocoat Oil Plus 2C: kleurt en
beschermt in een enkele laag!

Opgelet:
Voor de eerste behandeling moeten alle voorgaande behandelingen van het oppervlak
worden verwijderd.
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden. Dompel ze na
gebruik onder in water. Raadpleeg de technische fiche voor gebruik.

www.rubiomonocoat.com

