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RMC OIL PLUS 2C
Beskytter og farger treet med ett strøk 
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C er et produkt av den nyeste generasjonen som farger og 
beskytter treverket med ett strøk. Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) garanterer 
hurtig tørk. 

Kan også påføres som renoverings- og vedlikeholdsolje på overflater som er behandlet med 
RMC Oil.

PRODUKTINFORMASJON 
› Spesifi kke egenskaper

∙ Farger og beskytter med ett strøk
∙ 40 standardfarger med ubegrensede blandingsmuligheter
∙ Styrker treets naturlige utseende og uttrykk
∙ Miljøvennlig: 0 % VOC!
∙ Inneholder verken vann eller løsemidler
∙ Enkelt vedlikehold
∙ Ingen skjøter eller startmerker
∙ Holdbar beskyttelse
∙ Minimalt forbruk: 30–50 m2/l
∙ Kan påføres alle tretyper, både møbler og gulv (heltre, finer, MDF-plater)
∙ Svært slitesterk
∙ Vannfast, ideell til kjøkken og bad
∙ Varmefast
∙ Svært hurtigherdende: 80 % på to dager
∙ Kort vedlikeholdsperiode: Overflaten kan rengjøres med såpe og vann etter fem dager

› Tekniske egenskaper
RMC Oil Plus 2C (A)
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
∙ Lukt: oljeaktig
∙ Flammepunkt [°C]: > 99 °C
∙ Tetthet: > 0,9 kg/l
∙ VOC-innhold: 0 g/l
RMC Accelerator (B)
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: flytende
∙ Farge: klar.
∙ Lukt: ingen
∙ Flammepunkt: > 160 °C (lukket kopp)
∙ VOC-innhold: 0 g/l

› Emballasje
Kombinasjonsboks på 350 ml: 275 ml RMC Oil Plus 2C (A) og 75 ml RMC Accelerator (B)
Kombinasjonsboks på 1,3 l: 1 l RMC Oil Plus 2C (A) og 0,3 l RMC Accelerator (B)
Kombinasjonsboks på 3,5 l: 2,750 L RMC Oil Plus 2C (A) og 0,750 L RMC Accelerator (B)

› Oppbevaring
Produktet kan oppbevares tørt og i originalemballasjen i opptil 36 måneder.  
Oppbevares frostfritt.
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ANTIQUE BRONZE ASH GREY BISCUIT BLACKAQUA BOURBON

CHARCOAL CHERRY CORAL CHOCOLATECASTLE BROWN CORNSILK

DARK OAK GRIS BELGE HAVANNA

COTTON WHITE

ICE BROWN MIST

MIST 5% MUD LIGHT

MAHOGANY

NATURAL OLIVE OYSTER

PINE

OAK

PURE SILVER GREY SKY GREY SLATE GREYSAVANNA

SMOKE SMOKED OAK STONE SUPER WHITESMOKE 5% TITANIUM GREY

WALNUT WHITE WHITE 5%VANILLA

› Farger
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RMC Cleaner

INFORMASJON OM BRUK
› Instruksjoner

TRINN 1. Ubehandlet tre: Slip overflaten ripefri. Støvsug grundig og fjern støvrester med RMC Cleaner.
TRINN 2. Bland de to komponentene grundig (1 til 2 minutter) i et forhold på ca. tre enheter A til én enhet B.
TRINN 3. Når den rengjorte overflaten er tørr, fordeles en liten mengde RMC Oil Plus 2C (klut eller poleringsmaskin med en tynn 
   beige pad). Arbeid i soner på 5–10 m2.
TRINN 4. La oljen trekke inn et par minutter. Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit pad) innen  

  15 minutter. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte.
TRINN 5. I et rom med god ventilasjon kan overflaten tas i bruk 24–36 timer etter påføring.

Etter fem dager kan en behandling med vann og RMC-produkter påføres.
For å oppnå lang levetid og beskyttelse er det avgjørende at det brukes vedlikeholdsprodukter fra Rubio® Monocoat.

› Tips og triks
∙ Produktet kan IKKE fortynnes!
∙ Rør godt om i produktet før påføring. Ved bruk av flere beholdere på ett sted anbefales det å blande dem for å få et jevnt
  resultat.

MERK:
Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr. Etter bruk må de gjennomvætes før de kastes.

› Forbruk
30–50 m2/l, avhengig av tretype, sliping og påføringsmetode. RMC Oil Plus 2C kan brukes i maksimum  
4 til 6 timer etter blanding.

Merk: Forbruk ved industriell påføring: 60–80 m2/l.

Disse målene er veiledende. Resultatene avhenger av tretype og klargjøringsmetode. Det anbefales alltid å teste ut på en prøve for 
å beregne nøyaktig forbruk.

› Verktøy

*De brukte verktøyene kan rengjøres med RMC Cleaner.

› Beslektede produkter

RMC-pad
hvit, rund

RMC-kluter
bomull – sett 1 kg

RMC-pad
beige, rund

RMC CleanerRMC-børste
standard 100
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Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

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

www.rubiomonocoat.com

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

Les mer om vårt komplette produktsortiment for beskyttelse 
og farging av utvendig og innvendig treverk på www.rubiomonocoat.com

DIN LEVERANDØR: 

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. 
Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen ovenfor 
kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes 
ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten på produktet. Denne 
tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen som er tilgjengelig for øyeblikket. De 
nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet. Dato for teknisk datablad: 23/04/2018. Les 
sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.


