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CASHMERE BROWNALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE INTENSE GREYINTENSE BLACK

MYSTIC BROWNMINT WHITE MONSOON GREY PEBBLE GREY

VINTAGE BROWNURBAN GREY VANILLA CREAMSMOKED BROWN

NORDIC WHITE

RMC PRECOLOR EASY
Ikke-reaktiv innfarging
Rubio® Monocoat Precolor Easy er en farge som er beregnet for bruk sammen med RMC Oil 
Plus 2C for å skape spesielle effekter og kontraster. 

Muligheten til å kombinere én av de 14 fargene med RMC Precolor Easy (som kan blandes med 
hverandre) med en overflatebehandling i en av de 40 fargene i RMC Oil Plus 2C- sortimentet 
gir ubegrensede kreative muligheter, samtidig som den optimale molekylbindingen mellom 
RMC Oil Plus 2C og treet bevares.

PRODUKTINFORMASJON 
› Spesifi kke egenskaper

∙ Naturlig utseende
∙ Kan også påføres med en poleringsmaskin
∙14 unike farger
∙ Ubegrensede kombinasjonsmuligheter

› Tekniske egenskaper
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
· Tetthet: mellom 1 kg/l og 1,16 kg/i i henhold til farge
∙ VOC-innhold: 0 g/l
· Løselighet i vann: 100 %

› Farger
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› Emballasje
Flaske 100 ml, boks 1 l, 2,5 l og 5 l

› Oppbevaring
Produktet kan oppbevares opptil 12 måneder. Oppbevares tørt og i originalemballasjen ved en temperatur på 5 til 25 °C.
Siden produktet er følsomt for frost, må det bare oppbevares og transporteres frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner

TRINN 1. Slip overflaten ripefri. Når du renoverer gamle gulv, må du fjerne alle rester av tidligere påførte produkter (lakk, olje, voks
   osv.) fullstendig.
TRINN 2. Støvsug gulvet med en industristøvsuger og påfør deretter RMC Cleaner.
TRINN 3. Rør godt om i produktet til det blir jevnt.

MANUELL PÅFØRING:
∙ Jobb i områder som muliggjør manuell finpussing uten at du må gå på det behandlede området. Bruk om nødvendig 

tape til å sperre av områder.
∙ Påfør RMC Precolor Easy i tverrgående retning med en grønn RMC-primerrulle.
∙ Gni det tørt med en lofri klut.

PÅFØRING MED POLERINGSMASKIN:
∙ Jobb i områder som muliggjør manuell finpussing uten at du må gå på det behandlede området. Bruk om nødvendig 

tape til å sperre av områder.
∙ Påfør RMC Precolor Easy i tverrgående retning med en grønn RMC-primerrulle.
∙ Poler med en poleringsmaskin med en rød RMC-pad. Avslutt poleringen så snart produktet er fordelt jevnt utover.
∙ Gni tørt med RMC-mikrofiberpaden.

TRINN 4. La overflaten tørke i +/– 12 timer. Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, fuktighetsmengden, temperaturen   
  og ventilasjonen. For eventuelle skjøter: Se merknader!

TRINN 5. Poler overflaten lett med en poleringsmaskin med en beige RMC-pad.
TRINN 6. Rengjør på nytt med en støvsuger.
TRINN 7. Påfør RMC Oil Plus 2C. Se det tekniske databladet for oljen for å få informasjon om hvordan dette produktet påføres!

Merknader
∙ Alle skjøter kan fjernes! Spray rent vann på gulvet og puss med en poleringsmaskin eller skureredskap med en rød RMC-pad.
∙ Eventuelle skjøter FJERNES IKKE når oljen påføres. Det er viktig å fjerne alle skjøter før oljen påføres.

› Tips og triks
∙ Slå av gulvvarmen 48 timer før påføring.
∙ Produktet må ikke brukes i kombinasjon med vannbaserte overflatebehandlingsprodukter!
∙ Produktet må ikke brukes som et dekkende eller filmdannende lag!
∙ Det er vanskelig å påføre produktet på fiskebensparkett.
∙ Ikke gå på overflaten med fuktige føtter.
∙ Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted anbefales det å blande dem for å få et jevnt
  resultat.

› Forbruk
1 l = 15–20 m2, avhengig av typen tre og klargjøringen.

Disse målene er veiledende. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.
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RMC Cleaner RMC Oil Plus 2C

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

› Verktøy

› Beslektede produkter

RMC-primerrulle
grønn

RMC-kluter
bomull – sett 1 kg 

RMC-pad
rød, rund

RMC-mikrofi berpad

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse og farging av utvendig og innvendig treverk 
på www.rubiomonocoat.com

DIN LEVERANDØR: 

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. 
Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor 
kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes 
ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne 
tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De 
nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. Dato for teknisk datablad: 06.12.2017. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.


