
Rubiomonocoat REFRESH ECO

OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle met olie beschermde, houten 
oppervlakken. Naargelang de slijtage kan een behandeling met de RMC Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd 
worden, telkens wanneer het oppervlak te droog of te ruw aanvoelt, m.a.w. wanneer de houtvezels vrijkomen.
De RMC Refresh Eco is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, gebruikt men de RMC Oil Plus 2C in de kleur waarmee het 
oppervlak oorspronkelijk behandeld werd.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Reinig het oppervlak met RMC Soap of RMC Surface Care.
2. Verstuif RMC Refresh Eco op het oppervlak: gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt. 
3. Wrijf de behandelde zone droog met een microvezeldoek of keukenpapier. Er mogen geen kringen of strepen meer zichtbaar zijn. 
4. Beloopbaar na 1 uur. 

VERBRUIK: 
1 liter = +/- 100 m2

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Kleur: wit
Geur: karakteristiek
Densiteit: 1 kg/L
Oplosbaarheid: volledig oplosbaar
VOC-gehalte: 0 g/L

OPSLAG: 
Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING: 
Ecospray 0,5 L en 1 L

REFRESH ECO

   UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast 
te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval 
aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn 
aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. 
We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan 
oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie 
is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen 
opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.
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Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 30/09/15


