
TEKNISK DATABLAD I  INTERIØR

www.rubiomonocoat.com  I 01

RMC CLEANER
Rengøringsmiddel til ubehandlet træ
Rubio® Monocoat Cleaner bruges som rengøringsmiddel til ubehandlede træoverflader før 
påføring af Rubio® Monocoat Oil Plus. Bruges også til rengøring af de materialer, der er brugt 
under påføringen.

Hvorfor skal der kun bruges en lille mængde Rubio® Monocoat Cleaner?
∙ Rubio® Monocoat Oil Plus har en revolutionerende teknik, der bruger molekylære reaktioner 

til at sikre, at olien binder til træfibrene i løbet af 15 sekunder. Olien binder evt. støv på 
overfladen. Når olien påføres med den hvide svamp, dannes der således en mikroskopisk 
masse på overfladen. Olien har bundet sig til støvet og ikke træfibrene.

∙ Kluden bør kun fugtes let med Rubio® Monocoat Cleaner. Dermed samles støvet 
elektrostatisk.

PRODUKTOPLYSNINGER
› Tekniske egenskaber

∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: væske.
∙ Farve: klar.
∙ Endeligt kogepunkt [°C]: 213 °C
∙ Densitet [kg/m3]: 0,7 (15 °C)
∙ Viskositet: 1,67 mm2/s (25 °C)
∙ Vandopløselighed: <0,10 %
∙ Flammepunkt [°C]: >62 °C

› Emballage
1 l – 5 l dåse

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den originale emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

TRIN 1. Slib og støvsug overfladen på en passende måde.
TRIN 2. Rengør overfladen med Rubio® Monocoat Cleaner.
TRIN 3. Lad træet tørre, indtil det oprindelige udseende er genoprettet. Tørretid: 

15 minutter til 1 time, alt efter hvor meget produkt der er brugt til at fugte 
overfladen.

› Forbrug
1 liter = ± 75-100 m2.

Disse angivelser er vejledende. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det 
præcise forbrug. 
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› Værktøj

RMC-klude
Bomuld – sæt med 1 kg

RMC-klude
Fleece – sæt med 10 kg

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ 
på www.rubiomonocoat.com

DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato for det tekniske 
datablad: 19.05.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.
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