ONDERHOUDSPAKKET
MEUBELS & TRAPPEN
die zijn afgewerkt
met Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Inhoud
• Rubio Monocoat Surface Care (750 ML)
Voor het nat reinigen van meubels en trappen..
• Rubio Monocoat Refresh (Spray 400 ML)
Voor het opfrissen van de beschermende RMC Oil Plus
afwerklaag en het gladmaken van ruwe plekken. Deze spray
is kleurloos en kan bij iedere kleur worden gebruikt.
• Rubio Monocoat Oil Plus (100 ML)
Voor het bijwerken van de oorspronkelijke RMC Oil Plus
afwerklaag bij bijvoorbeeld krassen en slijtage.

Rubio Monocoat Surface Care (750 ML)
1.
2.

3.

Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om maximaal 1x per twee weken met de RMC Surface Care
schoon te maken en op de overige dagen alleen droge te reiniging of met een licht vochtige doek.
Gebruik bij het reinigen niet teveel zeep. Wordt er teveel zeep gebruikt dan kan er een zachte laag worden aangebracht waar vuil aan
kan hechten. Gebruik dus niet meer dan de voorgeschreven dosis/frequentie. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd, aangezien de
RMC Surface Care puur ter reiniging is.
De RMC Surface Care biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag. Maak het oppervlak bij voorkeur met water.

Rubio Monocoat Refresh (Spray 400 ML)
1.
2.
3.
4.
5.

Maak de vloer vuil- en stofvrij; neem af met licht vochtige doek en laat de vloer drogen.
Verstuif RMC Refresh op het te behandelen oppervlak of breng het aan met een doek. Gebruik zeer weinig van het product om te
vermijden dat de vloer kleverig wordt.
Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
Wrijf de behandelde zone goed droog met een doek of keukenpapier.
Beloopbaar na 4 à 6 uur bij goede ventilatie.
Let op: behandel niet al te grote zones, zodat u deze binnen 5 à 10 minuten handdroog kunt wrijven.

Rubio Monocoat Oil Plus (100 ML)
1.
2.
3.
4.

Maak de vloer vuil- en stofvrij; neem af met licht vochtige doek en laat de vloer drogen.
Breng de olie aan met een kwast, doek of witte pad. U heeft maar weinig van het product nodig; met 100 ML kunt u circa 5 m2
behandelen. De olie is zeer zuinig in gebruik.
Vervolgens minstens 1 minuut laten intrekken. Daarna het oppervlak binnen 5 à 10 minuten droogwrijven met een niet-pluizende
doek. Wrijf ook hier zoveel mogelijk in richting van het hout.
Het oppervlak is beloopbaar na 12 - 24 uur bij goede ventilatie.
Let op: pas op met water en ander vocht op de behandelde plek! Na een week is het behandelde oppervlak weer waterdicht.

Tips om problemen te voorkomen
• Vermijd het gebruik van chemicaliën, zoals chloor, terpentine e.d. in de buurt van de vloer.

Wanneer dit soort stoffen in contact komen met de vloer dan zullen er zeer moeilijk
verwijderbare vlekken ontstaan. Ook het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen
wordt afgeraden, omdat deze de olielaag aantasten.
• Koffie, wijn, frisdrank en water vormen voor Rubio Monocoat Oil Plus 2C geen enkel
probleem.

Rubio Monocoat Nederland

