
ČIŠČENJE  -  NOTRANJE POVRŠINE 
 

 

Rubiomonocoat SOAP 
 

OPIS: 
Izdelek Rubio Monocoat Soap je čistilo primerno za redno čiščenje oljenih površin. 
Čistilo odstranjuje umazanijo in madeže od maščobe. Ne pušča sledi. 
Površini tal daje naraven mat izgled. 
 
NAVODILA ZA UPORABO: 
 
01. S sesalnikom odstranite prah in površinsko umazanijo. 
02. V prvem vedru zmešajte 50 – 100 ml RMC Soap in 10 litrov vode. 
03. Površino očistite s MOP čistilno metlo. 
04. Pustite, da se tla posušijo: +/- 15 min 
 
Pomembno: Na površini tal nikoli ne puščajte vode. Zadošča čiščenje z vlažno krpo! Ne hodite 
po tleh, dokler niso popolnoma suha. 
 
Nasvet: Uporabite dve vedri - eno za mešanico, v drugega pa nalijte čisto vodo v katerem 
izperite umazano krpo. 
 
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE: 
Fizikalno stanje (20°): tekočina  
pH: 6 - 8 
Gostota: 1,01 kg/L 
Barva: rumena 
Vonj: agrumi 
 
SKLADIŠČENJE: 
Izdelek se lahko skladišči do 12 mesecev. Shranite ga v suhem prostoru in v originalni 
embalaži.  
Zaščitite pred zmrzaljo. 
 
EMBALAŽA: 
Pločevinke po 1L in 2 L. 
 
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: 03/11/10. 
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