
 

 

 

Rubiomonocoat UNIVERSAL MAINTENANCE OIL  
 
OPIS: Vzdrževalno olje za notranjo uporabo brez vsebnosti topil  
 
Izdelek RMC Universal  Maintenance Oil je univerzalno vzdrževalno olje primerno za zaščito in vzdrževanje 
oljenih lesenih površin. Pogostost vzdrževanja je odvisna od intenzivnosti obremenitve tal. Nanos tega sredstva 
priporočamo tik preden olje začne bledeti. Vzdrževalno olje RMC Universal Maintenance Oil bo negovalo les, 
mu dalo popolnejši videz (satenski odtenek) in povečalo odpornost na tekočino.  
V primerih izredne obrabe morda ne bo možno obnoviti originalne barve. Svetujemo, da obdelavo takih tal 
prepustite izkušenemu polagalcu talnih oblog, ki bo pri delu uporabil Rubio Monocoat Oil Plus 2C. 
 
NAVODILA ZA UPORABO: 
Za obdelavo vaših tal z RMC Universal  Maintenance Oil se ne zahteva posebno strokovno znanje. 
1.  Iz tal odstranite umazanijo in prah. 
2. Tla temeljito očistite s čistilom Rubio Monocoat Soap in vodo. Nato dobro izperite z vodo, da odstranite 
morebitne ostanke mila. Pustite, da se tla popolnoma posušijo. 
3. Ročno nanašanje: olje nanesite s pomočjo krpe, čopiča ali spužve.  Strojno nanašanje: olje nanesite s 
pomočjo stroja za poliranje tal in z uporabo belega diska. Če je možno, olje na tla nanašajte v razdelkih od 2 do 
4 m2 površine. Področje nanosa olja je potrebno v 15 minutah do suhega pobrisati s fino tanko krpo za 
gospodinjstvo ali z bombažno krpo. Pri strojnem nanašanju je potrebno za brisanje uporabiti bel disk. 
4.  Poskrbite za dobro zračenje prostora. Tla se posušijo po 6 - 8 urah. 
Prvi teden tla čistite samo z uporabo vlažne krpe. Kasneje lahko uporabite RMC Soap. 
 
PORABA: 
0,5 L = 75 – 100 m2 (odvisno od obrabe) 
Uporabite zelo majhno količino olja, da tla ne bi postala preveč lepljiva. 
Podatek o porabi je zgolj informativen. Dejanska poraba je odvisna od vrste lesa in od načina priprave površine. 
Za natančnejši izračun porabe vam priporočamo, da vedno naredite test. 
 
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:: 
Osnova: mešanica naravnih olj in trdega voska 
Konsistentnost: tekočina 
Plamenišče cc (ASTM D93): > 65°C  
Odstotek fiksnega prahu: > 75 % 
Gostota:  Pure - prozoren: 0.93 - 1.4 g/cm3 
VOC(HOS-vsebnost hlapnih substanc): 0 g/L 
 
SKLADIŠČENJE: 
Izdelek se lahko skladišči do 12 mesecev. Shranite ga v suhem prostoru in v originalni embalaži. 
 
EMBALAŽA: pločevinka 0,5 L; 0,25 L. 
 
OPOZORILO! 
Izdelka NI dovoljeno redčiti! 
Krpe, prepojene z oljem, se lahko spontano vžgejo.   
Po uporabi je obvezno potrebno krpe namočiti v vodi, preden jih zavržete. 

DOBAVITELJ: 

 
 
 
IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI: Uporabnikova odgovornost je, da se sam na osnovi svojih lastnih testiranj 
odloči, ali je izdelek primeren za njegovo izbrano aplikacijo. Muylle Facon NV ne odgovarja za morebitno 
posledično škodo. Zgoraj zapisane informacije so lahko predmet dopolnitev, ki bodo objavljene v revidiranih 
verzijah tehničnega lista. Zavračamo vsako odgovornost za nezadovoljive rezultate, ki so posledica vzrokov, 
ki niso povezani s kakovostjo izdelka. V tem dokumentu zapisani tehnični podatki so bili zbrani na osnovi 
aktualnih informacij in znanja. Lahko zaprosite za najnovejše tehnične liste, ki so vam na voljo tudi na naši 
spletni strani.. 

Pred uporabo si preberite varnostni list. Datum TL: 22/08/16. 
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