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RUBIO INVISIBLE PROTECTOR  

Účinná ochrana povrchu na přírodní bázi pro zachování 

přirozeného vzhledu dřeva  
Rubio Invisible Protector  je ochranný nátěr na dřevo vyrobený na bázi 

kvalitních rostlinných emulzí a zachovává přirozený vzhled  dřeva.  Povrch získá 

vysoce odolnou ochranu a nátěr přitom nezmění původní barvu dřeva. Rubio 

Invisible Protector lze použít na prakticky jakékoli dřevo – zachovává původní 

barevný odstín i u tmavých dřevin.  Technologie tohoto produktu je založena na 

revoluční bázi přírodních pryskyřic. 

 

INFORMACE O PRODUKTU 
➢ Unikátní vlastnosti 

• 100% neviditelná povrchová úprava 

• Na bázi přírodních pryskyřic a vody 

• Jednosložkový produkt 

• Vynikající odolnost vůči oděru a poškrábání 

• Nemění barvu – odolné vůči UV záření 

• Vhodný na téměř všechny druhy dřevin včetně tmavých odstínů 

• Snadno se nanáší na kartáčovaný povrch 

• Transparentní - přirozený vzhled dřeva zůstává zachován 

• Minimální možnost tvorby „kocourů“ či přesahů 

• Lze použít na podklad Pre-Aging, aniž by měnil jeho barevný odstín 

• Vyhovuje předpisům o obsahu VOC 2010 

• Rubio Invisible Protector není doporučeno používat na tyto podkladní nátěry: RMC Tannin Primer, RMC 

WoodPrep, RMC Smoke, RMC Fumed a RMC Precolor Easy 

 

 

 

 

➢ Technická charakteristika 

• Jednosložkový produkt na bázi přírodních pryskyřic 

• Kapalina (při 20°C) 

• Barva: mléčná 

• Obsah sušiny 25-30% 

• Obsah VOC < 2% 

• Neobsahuje rozpouštědla NMP (N-Methyl-2-Pyrrolidone) 

• Neobsahuje povrchově aktivní alkylfenolethoxyláty (APEO) 

• Nehořlavý 

• Specifická hustota: cca 1 kg/l 

• Pach: mírný 

➢ Skladování 

Skladujte v originálním balení v suchém prostředí po dobu max. 12 měsíců. 

Nesmí zmrznout! 

 

➢ Balení 

1 l,  5 l a 20 l 

 

➢ Spotřeba 

Cca 4,5  m2/l (ve třech vrstvách) = cca 75 g/ m2 v jedné vrstvě 
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NÁVOD K POUŽITÍ 
 

 

➢ Aplikace válečkem na čisté dřevo (podlaha) 

1. Přebrušte povrch dřeva požadovanou zrnitostí (P120) a ujistěte se, že se nikde 

nevyskytují žádné škrábance. Důkladně odsajte prach a začněte s povrchovou 

úpravou co nejdříve (povrch může oxidací měnit barvu). 

2. Rubio Invisible Protector používejte při pokojové teplotě – ideálně 18-25°C. Vzdušná 

vlhkost by neměla přesahovat 70%. Dobře protřepejte kanystr s přípravkem, na dně 

nesmí být žádné usazeniny. 

3. První vrstvu naneste válečkem z mikrovlákna v množství cca 80 g/m2 (cca 12-13 

m2/l). Nechte zaschnout po dobu 3-4 hod. 

4. Druhou vrstvu neředěným přípravkem naneste molitanovým válečkem v množství 

cca 70 g/ m2 a nechte 16-24 hod. zaschnout. 

5. Přebrušte povrch zrnitostí P220, odsajte prach a aplikujte poslední vrstvu nátěru dle 
kroku č. 4. 

 

➢ Tipy a triky 

• Při vyšších teplotách nebo u měkkých dřevin, které více absorbují nátěr, můžete u 

prvního nátěru přidat 10% obsahu čisté vody. 

• Po přelití přípravku z kanystru do kbelíku doporučujeme před zahájením práce 

nechat obsah ustát cca 5 minut, aby odešly případné vzduchové bublinky. 

• Pracujte pouze s dobře nasáklým válečkem (nedostatečně nasáklý váleček nepředá 

nátěr na podklad rovnoměrně). 

• Pracujte tak, aby konce nátěru nezasychaly, zabráníte tím nežádoucím kocourům a 

viditelným přesahům. 

• Je lepší pracovat v pruzích širokých cca 0,5 m „ode zdi ke zdi“ 

• Před aplikací vypněte podlahové topení několik dnů předem. 

• Během aplikace doporučujeme nechat zavřená okna a dveře, aby vzniklý průvan 

nezpůsoboval příliš rychlé zasychání nátěru. 

• Pokud možno zabraňte oslunění pracovní plochy. 

• Rubio Invisible Protector není kompatibilní s přípravkem RMC Tannin Primer. 

• Použité nářadí umyjete vodou. 

 
 

 

 
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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