
Schuren volgens de regels van de kunst. Wij adviseren met korrel 100 of 120 
te eindigen.

Stofzuig het te behandelen oppervlak zorgvuldig.

Stofresten dienen volledig te worden verwijderd. Wij adviseren om gebruik 
te maken van RMC Cleaner. De RMC Cleaner haalt het fijnstof uit de poriën 
van het hout maar verandert de houtstructuur niet.

Na het schuren de oppervlakte reinigen met de RMC WoodPrep. De poriën van 
het hout gaan hierdoor open staan waardoor er meer kleur/pigment opname is.
*Let wel: het oppervlak zal hierdoor wel iets minder glad aanvoelen.

Voeg de twee componenten (A + B) samen en roer deze zorgvuldig door. 

Breng een kleine hoeveelheid van de RMC Oil Plus 2C aan (bijvoorbeeld met 
een paar kwaststrepen). Voor het verdelen van grote vlakken, maximaal 5m2, 
kwast of rol het oppervlak niet in zijn geheel in met de olie. Dan is de kans dat 
hij te dik wordt aangebracht groot. (figuur 1)

Verdeel de olie met een beige pad en de woodboy. (figuur 2)

Laat de olie gedurende enkele minuten reageren. Wanneer je in vlakken van 
± 5m² hebt gewerkt, kun je het begin gaan droog poetsen.

Verwijder de overtollige olie met de witte pad. Het oppervlak moet na het 
poetsen handdroog aanvoelen. Het is niet mogelijk dat er teveel olie wordt 
afgepoetst. (figuur 3)

De RMC Oil Plus 2C is een zuurstof drogend systeem. In een goed 
geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 uur na behandeling in 
gebruik worden genomen.

Bij een goede ventilatie is de RMC Oil Plus 2C na 5 dagen doorgehard en is 
het oppervlak vochtbestendig.

Wij raden u aan de technische fiche te raadplegen vooraleer u gebruik gaat maken van onze
producten. Voor meer informatie: wwww.rubiomonocoat.nl

MACHINAAL AANBRENGEN VAN RMC OIL PLUS 2C

• Gebruik niet te veel olie.
• Onze olie is een niet verzadigende olie waardoor 

u een groot verspreidingsniveau haalt. 
• Werk in vlakken van ± 5m², zo verdeel je beter 

en voorkom je een groot verbruik.

Een laag verbruik

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op 
een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een 
hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze 
dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!



Kleurt en beschermt in één laag dankzij moleculaire binding 

40 standaardkleuren 

Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout 

Milieuvriendelijk: 0% VOC

Bevat geen water solventen 

Eenvoudig te onderhouden 

Geen aanzetten of overlappingen 

Laag verbruik: 30 - 50 m2

Kan op alle houttypes gebruikt worden, 
als ook voor meubilair en vloeren 

Resistent tegen slijtage 

Water- en hittebestendig, geschikt voor keukens en badkamers 

Snelle doorharding: 80% in 2 dagen

Korte periode voor het droog onderhoud: reeds na 5 dagen mag 
gereinigd worden met water en RMC Soap of RMC Surface care

www.rubiomonocoat.nl

Copyright © 2019 Muylle Facon BVBA, 
Izegem (Belgium).


