
TECHNISCHE FICHE  I  INTERIOR

Rubio Monocoat Disinfectant Spray
Desinfecteert alle oppervlakken behandeld met Rubio Monocoat olie,
zonder de bescherming te schaden

Kleurloze en sneldrogende spray op alcoholbasis voor het ontsmetten van houten oppervlakken 
behandeld met Rubio® Monocoat olie.

PRODUCTINFORMATIE

› Unieke kenmerken
· WHO recommended
· Bevat 75% alcohol
· Bevat geen zeep
· Tast de ondergrond/bescherming niet aan
· Geschikt voor het bestrijden van onder andere COVID-19

› Technische kenmerken
· Fysische toestand: vloeibaar
· Kleur: transparant
· Dichtheid: 0,85 kg / L
· Geur: alcoholgeur
· Licht ontvlambaar

› Stockage
Koel bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

› Verpakking
· Fles 500 ml

TOEPASSINGSINFORMATIE

STAP 1 Spray Rubio Monocoat Disinfectant Spray op het oppervlak
STAP 2 Laat het product minstens één minuut inwerken
STAP 3 Droog af met een microvezeldoek
STAP 4 Uw houten oppervlak is nu gedesinfecteerd

› Tips & Tricks
· Met deze spray kunt u uw houten oppervlak dat is behandeld met Rubio Monocoat olie desinfecteren waardoor het geschikt is om 

onder andere COVID-19 te bestrijden. 
· Gebruik Rubio Monocoat Disinfectant Spray niet op verniste oppervlakken.

LET OP

Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming. Licht ontvlambare vloeistof en damp.
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Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring 
van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

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 BV 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. Datum TDS: 15/07/2020. Raadpleeg 
de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

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