Rubiomonocoat OIL PLUS
KIETŲJŲ VAŠKŲ ALYVA
APSAUGO IR NUSPALVINA MEDIENĄ PADENGIANT TIK VIENU SLUOKSNIU
- Be lakiųjų organinių junginių!
- Išsaugo natūralią medienos išvaizdą
- Mažos sąnaudos - 1 litro užtenka 30 - 50 m2
- N÷ra darbo ruožų ribų p÷dsakų ar persidengimų
- 40 standartinių spalvų
- Lengva prižiūr÷ti
- Sud÷tyje n÷ra vandens
- Tinka visų medienos rūšių padengimui, baldams, grindims (medžio masyvui, medžio lukštui,
MDF ir kt.)
- Ilgaamž÷ apsauga, didelis atsparumas trinčiai
- Atspari vandeniui: (tinka virtuv÷s, vonios kambario apdailai)
- Atspari karščiui iki 100 °C

SPECIFINöS SAVYBöS:
Rubio Monocoat Oil Plus nuspalvina ir apsaugo medieną padengiant tik vienu sluoskniu.
Skirtingai nuo kitų tradicinių kietųjų vaškų alyvų, Rubio Monocoat Oil Plus alyva molekulin÷s
sąveikos pagalba sureaguoja su medienos plaušais ir tod÷l užtikrina ilgaamžę medienos
apsaugą. Šios molekulin÷s reakcijos metu Rubio Monocoat Oil Plus alyva tuoj pat sureaguoja su
kelių mikronų storio medienos paviršiumi. Medienos plaušai suriša tik reikiamą alyvos kiekį.
Likusią alyvą reikia pašalinti.

ATNAUJINIMAS:
Atnaujinimas rekomenduojamas tose vietose, kur matomi įbr÷žimai ar nudegimo žym÷s arba
pastebimas stiprus nusid÷v÷jimas (atskiri lopai ar didesni plotai). Lokalus pataisymas yra visai
nesud÷tingas: su naujai užtepta Rubio Monocoat Oil Plus alyva sureaguos tik d÷l susigadinimo
laisvais tapę medienos plaušai. Įmanomas paviršiaus padengimas ir visai kita spalva, nei buvo
prieš tai.
Paskaitykite mūsų informaciją apie renovavimą.
SVARBU Renovuojant prieš tai alyvuotas grindis, egzistuoja rizika, kad ankstesnis alyvavimas
(nors ir nematomas po nušlifavimo) gali įtakoti molekulin÷s jungties procesą ir tai gali tur÷ti įtakos
renovavimo ilgaamžiškumui.
Siekiant to išvengti, rekomenduojama naudoti RMC Oil Plus 2C alyvą.
Kietmedžiui ar egzotiškai medienai rekomenduojama naudoti tik RMC Oil Plus 2C. RMC Oil Plus
2C alyva užtikrins geresnį sukibimą ir ilgaamžiškumą šioms (dažniausiai aliejingoms) medžio
rūšims.

DŽIŪVIMO LAIKAS:
Jei patalpa gerai v÷dinama, ant paviršiaus galima vaikščioti po 24-36 valandų.
Intensyviai naudojamus paviršius reik÷tu saugoti maždaug vieną savaitę, pridengiant juos
por÷ta medžiaga pra÷jus 48 valandoms po paviršiaus padengimo Rubio Monocoat Oil Plus alyva.

PRIEŽIŪRA:
Po 3 savaičių, grindų paviršius, padengtas Rubio Monocoat Oil Plus alyva, bus visiškai
sukiet÷jęs. Pirmąją savaitę paviršių rekomenduojama valyti dulkių siurbliu ar sausa šluoste.
Nevalyti šlapiai! Antrąją savaitę jau galima naudoti dr÷gną šluostę, pamirkytą švariame vandenyje
ir gerai išgręžtą. Po 3 savaičių valymui jau galima naudoti priemones iš Rubio Monocoat
priežiūros linijos.

SAUGUMAS:
Rubio Monocoat Oil Plus yra visiškai saugus aplinkai produktas.
Specifikacijos pateiktos saugos duomenų lape.

TRANSPORTAVIMAS:
Nereikalauja specifinių priemonių gabenant žem÷s, jūriniu transportu ar l÷ktuvu.

INSTRUKCIJOS:
Papildomos instrukcijos pateikiamos panaudojimo aprašymuose.

IŠEIGA:
1 litras/30-50 m2.

TECHNINöS SPECIFIKACIJOS:
Baz÷: natūralių aliejų ir kietųjų vaškų mišinys.
Spalva: 40 standartinių spalvų.
Konsistencija: skystis.
Užsiliepsnojimo taškas: cc (ASTM d93): > 102°C (Pensky Martens)
Pastovus dulkių %: > 90%
Tankis: gryna: 0,93 g/cm3 - spalvota: nuo 1 iki 1,4 g/cm3
LOJ: 0 g/L (2004/42/CE,1999/13/CE)
Atsparumas vandeniui (NEN-EN 13442): nesimato pastebimų pokyčių
Atsparumas trinčiai: (pagal standartą NEN 2072 – Taber Abraser EN CS 17 sanding wheels):
stipri basantolo absorbcija tik po 800 -1000 apsisukimų.
Atspari karščiui iki 100 °C.

LAIKYMO SĄLYGOS:
Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuot÷je galima saugoti iki 24 m÷n.

PAKUOTö:
0,20 mL - 100 mL - 0,5 L - 1 L - 2,5 L - 5 L bakeliai.

SAUGUMO PRIEMONöS:
Produkto negalima skiesti!
Audiniai, sudr÷kinti alyva, gali lengvai užliepsnoti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia
išskalauti vandenyje.

