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RUBIO® WoodFiller Quick – rychleschnoucí tmel
Rubio® Monocoat WoodFiller Quick je jednosložkový, nesmršťující se tmel
ve formě prášku. Je určený pro použití při práci se dřevem v interiérech a je
velmi dobře brousitelný. Výborně se hodí na přípravu povrchů před aplikací
barevných olejů Rubio Monocoat. Rubio® Monocoat WoodFiller Quick je
šetrný k životnímu prostředí.

INFORMACE O PRODUKTU
Unikátní vlastnosti
• Rychle zasychá.
• Nesmršťuje se.
• Šetrný k životnímu prostředí.
• Snadno brousitelný
• Výborně absorbuje barevné oleje.
• Vhodný jako výplň prasklin ve dřevě, vypadlých suků, smolníků apod.
• Tři barevné odstíny.
➢ Technický popis
• Fyzikální vlastnosti: prášek
• Barva: světlá, střední, tmavá
• Hustota: 2,4 g/cm3
• Rozpustnost ve vodě: mísitelný s vodou
• Hygroskopický produkt
• Obsah vlhkosti: max 2%
➢ Návod k použití
Práškový tmel smíchejte s vodou v poměru 5:2, tj. 5 dílů prášku a 2 díly vody a dobře promíchejte.
Vzniklou pastu můžete začít ihned používat. Povrch je brousitelný zhruba po 2 hodinách při 20°C a 40%
relativní vlhkosti vzduchu. Během vysýchání může dojít k mírnému vyboulení.
Namíchanou směs lze používat po dobu cca 30 min. (při 20°C).
Během této doby, pokud s tmelem nepracujete, uchovávejte směs v uzavřeném kelímku.
Balení
0,5 kg – 5 kg – 25 kg
➢

➢

➢ Skladování
Skladujte po dobu max. 12 měsíců na suchém místě v originálním balení.

Váš distributor:
Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
Jízdecká 110, 288 02Nymburk
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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