
TEKNISK DATABLAD I  INTERIØR

www.rubiomonocoat.com  I 01

RMC INVISIBLE OIL
Usynlig olie, langvarig beskyttelse

Rubio® Monocoat Invisible Oil giver eg og andre typer lyst træ en transparent finish og sikrer 
samtidig langvarig beskyttelse.
RMC Invisible Oil indgår i RMC Invisible Oil System. Systemet afsluttes med et lag RMC 
Invisible Maintenance Oil for at opnå et slid- og pletbestandigt resultat.

PRODUKTOPLYSNINGER
› Særlige egenskaber

∙ Fremhæver træets naturlige udseende og udtryk
∙ Miljøvenlig: 0 % VOC!
∙ Indeholder ikke vand eller opløsningsmidler
∙ Let at vedligeholde
∙ Ingen overlap eller startmærker
∙ Holdbar beskyttelse
∙ Minimalt forbrug: 50-60 m2/l
∙ Kan anvendes på eg og andre typer lyst træ – møbler samt gulve
∙ Meget slidstærkt
∙ Vandafvisende
∙ Varmefast
∙ Meget hurtigt hærdende: 80 % på 2 dage

› Tekniske egenskaber
∙ Fysisk tilstand ved 20 °C: væske.
∙ Lugt: olielignende
∙ Densitet: 1,05 kg/l
∙ VOC-indhold: 0 g/l

› Emballage
100 ml flaske og 1 l dåse

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 24 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

TRIN 1.  Ubehandlet træ: slib overfladen glat, og afslut med korn K180. Støvsug grundigt, og fjern alle støvrester med RMC 
Cleaner.

TRIN 2.  Når den rengjorte overflade er tør, påføres en lille mængde RMC Invisible Oil (med en klud eller polermaskine og en tynd 
rød RMC-pad). Behandl områder på 5-10 m2 ad gangen.

TRIN 3.  Lad det sidde et par minutter. Fjern al overskydende olie (med en klud eller polermaskine med en hvid RMC-pad) inden for 
15 minutter pr. område. Overfladen skal føles tør! Alle områder behandles på samme måde.

TRIN 4.  Lad gulvet tørre i mindst 12 timer, og sørg for tilstrækkelig udluftning. Påfør RMC Invisible Maintenance Oil. 
Du kan læse mere i det tekniske datablad om korrekt påføring af dette produkt.

Bemærk! RMC Invisible Oil System er uegnet til industrielle anvendelser. Kontakt vores tekniske team.

› Tips
∙ RMC Invisible Oil og RMC Invisible Maintenance Oil må aldrig blandes.
∙ RMC Invisible Oil er ikke kompatibel med acceleratoren (B) i RMC Oil Plus 2C.
∙ Må kun påføres slebne overflader. Må ikke påføres på børstede eller sandblæste overflader.
∙ Sluk for gulvvarmen 48 timer inden påføring.
∙ Ved fjernelse af overskydende olie (trin 3 i vejledningen) skal den hvide RMC-pad udskiftes med jævne mellemrum for at sikre, at 
  resultatet bliver tørt.
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RMC Pad
red, round

RMC Doeken
cotton - set 1kg

RMC Pad
white, round

RMC Doeken
fl eece - set 10kg

RMC Invisible 
Maintenance Oil

RMC Cleaner

RMC Cleaner*

DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato for det tekniske 
datablad: 31.10.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

› Forbrug
50-60 m2/l, alt efter slibe- og påføringsmetode.

Disse angivelser er vejledende. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.

OBS!
Produktet må IKKE fortyndes! Klude, der er gennemvædet med olie, kan selvantænde.
Derfor skal de gennemvædes med vand, før de bortskaffes.

› Værktøj

*Det anvendte værktøj kan rengøres med RMC Cleaner.

› Tilknyttede produkter

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ 
på www.rubiomonocoat.com
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RMC INVISIBLE MAINTENANCE OIL
Usynlig olie, langvarig beskyttelse

Rubio® Monocoat Invisible Maintenance Oil er det afsluttende lag i RMC Invisible Oil System. 
Det giver eg og andre typer lyst træ en transparent finish. RMC Invisible Maintenance Oil, der 
påføres efter RMC Invisible Oil, giver et slid- og pletbestandigt resultat.

PRODUKTOPLYSNINGER
› Tekniske egenskaber

∙ Fysisk tilstand: væske
∙ Flammepunkt cc (astm d93): >100 °C
∙ Lugt: olielignende
∙ Densitet: 0,98 kg/l
∙ VOC-indhold: 0 g/l

› Emballage
100 ml flaske og 0,5 l dåse

› Opbevaring
Produktet kan opbevares i op til 24 måneder, hvis det opbevares tørt i den originale emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING
› Vejledning

Når overfladen, der er behandlet med RMC Invisible Oil, er tør, kan RMC Invisible Maintenance Oil påføres:

TRIN 1.  Fjern skidt og støv på overfladen.
TRIN 2.  Kom en lille mængde RMC Invisible Maintenance Oil på (med en klud eller polermaskine med tynd beige polerpad). 

Behandl områder på 5-10 m2 ad gangen.
TRIN 3.  Lad det sidde et par minutter. Fjern al overskydende olie (med en klud eller polermaskine med hvid polerpad) inden for 

15 minutter pr. område. Overfladen skal føles tør! Alle områder behandles på samme måde.
TRIN 4.  Sørg for god udluftning i rummet. Overfladen er tør i løbet af 6-8 timer.

Vedligeholdelse med vand og RMC-produkter kan tidligst ske efter 7 dage.
For at garantere lang levetid og god beskyttelse er det vigtigt at bruge Rubio® Monocoat-produkter til vedligeholdelse.

Bemærk: 
∙ Efter påføring af RMC Invisible Maintenance Oil fremtræder overfladen med en lys satinfinish. Den forsvinder efter første
  rengøring med vand og RMC Soap. 
∙ RMC Invisible Oil System er uegnet til industrielle anvendelser. Kontakt vores tekniske team.

› Forbrug
0,5 l = 75-100 m2

Brug kun en lille smule, så gulvet ikke bliver klæbrigt.

Disse angivelser er vejledende. Det anbefales altid at udføre en prøve for at beregne det præcise forbrug.

OBS!
Produktet må IKKE fortyndes! Klude, der er gennemvædet med olie, kan selvantænde.
Derfor skal de gennemvædes med vand, før de bortskaffes.
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RMC Invisible Oil RMC Soap RMC Cleaner

RMC Cleaner*

› Værktøj

*Det anvendte værktøj kan rengøres med RMC Cleaner.

› Tilknyttede produkter

DIN FORHANDLER: 

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet. Dato for det tekniske 
datablad: 31.10.2017 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet.

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning af indendørs og udendørs træ 
på www.rubiomonocoat.com

RMC-pad
beige, rund

RMC-klude
bomuld – sæt med 1 kg

RMC-klude
fl eece – sæt med 10 kg

RMC-pad
hvid, rund
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