
BESCHRIJVING: NL 

Rubio Monocoat universele onderhoudsolie is universele onderhoudsolie die wordt gebruikt voor het beschermen en verfrissen 

van de kleur van geoliede houten oppervlakken. 

De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de intensiteit van het vloerverkeer. Het is raadzaam om deze behandeling toe te 

passen vlak voordat de kleur verdwijnt. 

RMC Universal Maintenance Oil voedt het hout, geeft het een voller uiterlijk (satijnglans) en verhoogt de vloeistofweerstand. 

Onderhoud met de RMC Oil Plus 2C in de originele kleur moet worden uitgevoerd wanneer het behandelde oppervlak te veel 

slijtage begint te vertonen of 

als de kleur moet worden gerepareerd. 

INSTRUCTIES: 

Er is geen professionele expertise vereist om uw vloer te behandelen met RMC Universal Maintenance Oil. 

1. Verwijder vuil en stof van de vloer. 

2. Reinig de vloer grondig met RMC zeep en water. Goed afspoelen met water om eventuele zeepresten te verwijderen. Laat het 

volledig drogen. 

3. Handmatige applicatie - Breng de olie aan met een doek, borstel of spons. Mechanische toepassing - Breng de olie aan met 

een vloerpolijstmachine en een beige 

gekleurde pad. Behandel gebieden 

 van bij voorkeur 2 tot 4 m2. Elk behandeld gebied moet binnen 15 minuten droog worden afgenomen met keukenpapier of een 

katoenen doek. Bij gebruik van een vloer 

polijstmachine, droog het met een witte pad. 

4. Zorg dat de kamer goed geventileerd is. De vloer moet na 6 - 8 uur droog zijn. 

Reinig de eerste week alleen met een natte doek. Later kan RMC-zeep worden gebruikt. 

COVERAGE: 

0,5 l = 75 - 100 m2 (afhankelijk van slijtage) 

Gebruik heel weinig producten om te voorkomen dat de vloer plakkerig wordt. 

Deze gebruiken zijn louter indicatief. De resultaten zijn afhankelijk van het houttype en de bereidingswijze. Het wordt altijd 

aanbevolen om een monster te maken om het te berekenen 

exact gebruik. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 

Basis: een mengsel van natuurlijke oliën en harde was 

Consistentie: vloeistof 

Vlampunt cc (astm d93):> 65 ° C 

Dichtheid: 0,93 - 1,4 g / cm3 

VOC: 0 g / L 

Het product kan maximaal 12 maanden worden bewaard. Bewaar in droge omstandigheden en in de originele verpakking 


