GEBRUIKSAANWIJZING: VLOEREN https://www.rubiomonocoat.com/nl/v/videos/cat/interior?country=aa&video=6896
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Onbehandeld hout licht schuren, schuurkorrel K120
Behandeld hout schuren met bijvoorbeeld schuurkorrel K40, K80, K120,
Er mogen geen oude olie of lakresten achter blijven na het schuren.

Belangrijk! Doe altijd eerst een test met onze kleur SAMPLE 20 ML om de juiste kleur te bepalen op het hout,
kleuren kunnen sterk afwijken van de voorbeelden op de site.
Grondig stofzuigen, stofrestanten verwijderen met monocoat Wood Cleaner
2

De twee componenten zorgvuldig mengen (1 à 2 minuten) in mengemmer
Verhouding is ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.
De A component goed schudden.

Wanneer het gereinigde oppervlak droog is een kleine hoeveelheid Monocoat Oil verspreiden en met handpad + houder

of met boenmachine en machinepad goed verdelen.

De kanten van de vloer met handpad met houder de

olie verdelen.

4. Laat gedurende enkele minuten inwerken.

Verwijder dan grondig alle overtollige olie met poetsdoeken

of boenmachine met witte pad.

Het oppervlak moet handdroog aanvoelen!

5. Droogtijd In een goed geventileerde ruimte is voor de twee componenten olie

En voor alleen de A componenten olie
beide systemen langer zijn)

12 - 24 uur

24 tot 36 uur. (afhankelijk van de luchtvochtigheid, boven de 60% zal de droogtijd van

Wij adviseren om bijvoorbeeld op tafels en vloeren de twee componenten te gebruiken,
Voor minder slijtage onderheven producten zoals deuren, kasten Etc. kunt u de A component gebruiken.
VERBRUIK: 30 tot 50 vierkante meter per liter, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt
is. Monocoatwebshop.nl B.V. 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 (info@monocoatwebshop.nl of zijn beschikbaar op de website.

