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Rubio Monocoat EXTERIOR WOOD CLEANER
RMC Exterior Wood Cleaner je účinný čistič na všechny druhy dřeva, které je
vystavené povětrnostním vlivům. Používá se na důkladné vyčištění povrchu u
starých teras, pergol, dřevěných fasád apod. Odstraňuje zašedlou barvu, zelené
řasy a zašlou špínu. Vhodný je též na nové dřevo před aplikací ochranného
oleje.
NÁVOD K POUŽITÍ:
• Navlhčete povrch dřeva vodou např. zahradní hadicí.
• Postříkejte trochu přípravkem RMC Exterior Wood Cleaner.
• Vydrhněte povrch rýžovým kartáčem na násadě (u dřevěných teras) nebo
měkčím nylonovým kartáčem (u dřevěných fasád z měkkého dřeva).
• U silně znečistěných povrchů můžete být potřeba akci opakovat.
• Vzniklou pěnu důkladně opláchněte vodou a nechte povrch proschnout.
• Na suchý povrch aplikujte ochrannou vrstvu oleje RMC Hybrid Wood
Protector v požadovaném odstínu.
Dobrá příprava povrchu dřeva před olejováním se vyplatí – získáme tím odolnější ochraný nátěr.
Tam, kde je to možné, používejte nejen na vyčištění starého dřeva, ale i před aplikací oleje na nové dřevo.
VÝHODY:
U nového dřeva:
• Odstraňuje přirozeně se vyskytující olej obsažený v některých dřevinách.
• Otvírá póry dřeva, čímž umožňuje lepší adhezi povrchové úpravy a delší účinnost
ochranného nátěru.
Spotřeba: cca 15-20 m2 z balení 1 l
Uvedená spotřeba je pouze indikativní. K přesnému výpočtu doporučujeme vyzkoušet na vzorku.
BALENÍ: 100 ml, 1 l a 5 l
SKLADOVÁNÍ: Skladujte v suchém prostředí v originálním balení po dobu max 12 měsíců. Nesmí zmrznout.

Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko:
Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
Provozovna Nymburk
Jízdecká 110. PSČ 288 02
info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:
Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese
odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude
zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za
nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace
odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici
na vyžádání nebo na webových stránkách.
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