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Opprettelse av flaten med Rubio Monocoat Oil Plus 2C 

   Produktet skal kun påføres ubehandlet tre, et Rubio forbehandlings produkt eller 
   tidligere behandlede flater med Oil Plus 2C (vedlikehold). Alle andre tidligere 
   behandlinger må fjernes og treet slipes til bart tre før påføring av produktet settes igang. 
 
   › Instruksjoner:    
   TRINN 1.  Ubehandlet tre: Slip overflaten ripefri. Anbefales å avslutte med slipenetting 
  P100-120. Støvsug grundig og rens deretter flaten med Rubio Monocoat 
  Cleaner/WoodPrep og Rubio Monocoat microfiberpad, dette for å fjerne  
  alle rester av støv og klargjøre treet for oljing. La treet tørke tilstrekkelig. 
   TRINN 2.  Bland og omrør de to komponentene grundig sammen (1 til 2 minutter) i et  
  forhold på tre deler A til én del B (3:1).  
   TRINN 3.  Påfør Oil Plus 2C med en sparkel, klut, svamp, pensel, rull, håndpadholder  
  eller poleringsmaskin med en beige/hvit/rød pad avhengig av flaten som skal  
  behandles. Se til at alle områder av treet er fuktet med olje. 
   TRINN 4.  La produktet trekke inn noen minutter.  
   TRINN 5.  Overskuddsolje fordeles til områder av treet som virker tørt for å sikre at  
  porene i treet er godt mettet, påfør mer olje om nødvendig.  
   TRINN 6.  Innen 15 minutter fjernes alt overskytende produkt grunding med fille/klut,  
  håndpadholder eller poleringsmaskin med beige/hvit pad. For optimalt  
  resultat etterpoleres flaten med Rubio Monocoat Woolpad dersom maskin 
  benyttes for å sikre at alt overskudd fjernes. Det skal ikke ligge overskudd av  
  produktet på flatene - den skal føles tørr når man er ferdig! 
   TRINN 7.  La flaten tørke. I et rom med god ventilasjon kan overflaten tas i bruk ca.  
  24 timer etter påføring.  
 
   Sørg for god ventilasjon under bruk og tørk av produktet. Forbruk 30-50 m²/L avhengig  
   av treslag og klargjøringsmetode. Etter fem dager kan man starte renholdet med vann og  
   påføring av Rubio Monocoat produkter. For å oppnå lengst levetid og beskyttelse er det    
   avgjørende at det brukes vask og vedlikeholdsprodukter fra Rubio Monocoat. 
 
   › Merk: 
   · Produktet skal IKKE fortynnes! 
   · Kluter som er mettet med olje kan selvantenne, disse skal dynkes i vann og legges i  
     egnet brannsikker beholder og deponeres på korrekt plass. 
   · Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted  
     anbefales det at disse blandes for å sikre et jevnt resultat. 
   · Påføringstemperatur (tretemperatur): 8-30 °C    
 
   Se produktets tekniske datablad for mer informasjon. 

Renhold av flatene 

   › Instruksjoner: 
   TRINN 1.  Fjern støv på overflaten med en støvsuger eller micromopp. 
   TRINN 2.  Bland maksimalt 50-100ml (0,5-1%) Rubio Monocoat Soap i en bøtte med  
  10L vann. 
   TRINN 3.  Rengjør overflaten med en micromopp.  
   TRINN 4.  La flatene tørke og pass på at det ikke ligger fritt vann igjen etter vask. 
 
   › Merk: 
   · Rengjør en gang i uken med Rubio Monocoat Soap eller Rubio Monocoat Surface Care. 
     Offentlige eller høyt traffikerte arealer må rengjøres etter behov.   
   · Bland ikke mer såpe i vannet enn anbefalt, da rengjøring med for mye såpe eller  
     Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til. 
   · Ikke la det ligge igjen vann på overflaten, ikke gå på gulvet før det er helt tørt. 
 
   Se produktenes tekniske datablader for mer informasjon. 


