ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C

REINIGING
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interior

Hoe reinig ik mijn
houten oppervlak
voor de 1e keer na
plaatsing van
de olie?

Mag na een droogtijd
van 24 à 36 uur

Mag vanaf
5 dagen na plaatsing

RMC SOAP
Voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede oppervlaktes. Verwijdert grondig alle
vuil en vet, zonder een laag op te bouwen. Behoudt de matte, natuurlijke uitstraling van
het hout. RMC Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.
GEBRUIKSAANWIJZING:
01. Stofzuigen. 02. Giet max. 50 à 100 ml RMC Soap in een emmer met 10 L water. 03.
Reinig het oppervlak met een dweil. 04. Droogtijd: ± 15 minuten.

RMC SURFACE CARE
RMC Surface Care is de handige, gebruiksklare versie van de RMC Soap. Heel geschikt
voor een snelle reiniging van kleinere vloeroppervlaktes en lokale vlekken op parket,
salontafels, werkbladen, ...
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Hoe houd ik mijn
houten oppervlak
verder netjes?

Mag frequent

Max. 1 keer/week

Legende:

GEBRUIKSAANWIJZING:
01. Verstuif RMC Surface Care op de oppervlakte. 02. Wrijf droog met een mop of een
micro vezeldoek. 03. Laat de oppervlakte gedurende ongeveer 15 minuten drogen.

TIPS:
• Reinig maximum één keer per week met RMC Soap of RMC Surface Care. Wanneer te vaak of met
een te hoge dosis RMC Soap of RMC Surface Care gereinigd wordt, kan een licht laagje op het
oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.
• Laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Niet op de vloer lopen
zolang hij niet volledig droog is.

DROOG POETSEN
stofzuiger, swiffer,...

RMC SOAP of
RMC SURFACE CARE

• Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water
om het vuil uit de dweil te spoelen.

VLEKKEN VERWIJDEREN

interior

RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER
Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met RMC Soap en RMC Surface Care, ontwikkelde
Rubio Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars.
Zo kunnen hardnekkige kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met RMC Limespot Remover,
vetvlekken met RMC Grease Remover en zwarte/looizuur vlekken met RMC Tannin Remover.
Is de vlek te diep in het hout gedrongen, dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw
geolied worden.
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WELK PRODUCT VOOR WELKE VLEK?

RMC Limespot Remover
› Kalkvlekken en andere alkalische vlekken
		 bv. urine, meststoffen, roestvlekken, chauffagewater, …
› Ook: witte kringen

RMC SOAP of
RMC SURFACE CARE
Indien de vlekken
nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 2.
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OF

RMC Grease Remover
› Vetvlekken
bv. olijfolie, frietvet, chips, olie,...
› Ook: schoenstrepen en boenwas

OF

SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS
kalhoudende watervlekken, vetvlekken en
zwart/looizuur vlekken

RMC Tannin Remover
› Zwarte/looizuur vlekken bv. kringen/vlekken van blikjes, bloempotten, …
› Ook: - Na waterschade op parket.
- Bij uitbloeding op buitenhout (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels).

Indien de vlekken
nog niet verdwenen zijn, ga naar stap 3.
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GEBRUIKSAANWIJZING:
01. Verstuif het product op de vlek. 02. Gedurende enkele minuten laten inwerken. 03. Met een
vochtige doek de losgekomen vlek wegnemen. 04. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt
aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft. 05. Laat het
oppervlak volledig drogen.

+

RMC OIL PLUS 2C

plaatselijk herschuren en oliën

TIPS:
• Na een behandeling met RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover of RMC Tannin Remover kan
het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.

Legende:

• Wordt het oppervlak te vlekgevoelig dan dient een onderhoud met RMC Oil Plus 2C (in de origineel
geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur en bescherming . Meer info op hierover op de
volgende pagina’s.
RMC SOAP of
RMC SURFACE CARE

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC GREASE
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

PLAATSELIJK
SCHUREN

RMC OIL
PLUS 2C

OPFRISSING & RENOVATIE

Opfrissen
van uw hout.

interior
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RMC REFRESH ECO
Een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor het opfrissen & herstellen van alle geoliëde
houten oppervlakken.
GEBRUIKSAANWIJZING:
01. Reinig het te behandelen oppervlak met RMC Soap of RMC Surface Care. Laat drogen.
02. Verstuif een kleine hoeveelheid RMC Refresh Eco op het te behandelen oppervlak. 03.
Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met een microvezeldoek. 04. Laat het
oppervlak minimaal 1 uur drogen.

RMC OIL PLUS 2C
Wanneer het behandelde oppervlak een te sterke slijtage vertoont of kleurherstel nodig heeft,
dan dient een onderhoud met de RMC Oil Plus 2C in de oorspronkelijke kleur zich aan.

Herstel van kleur
en bescherming
van uw hout.

1

GEBRUIKSAANWIJZING:
01. Het oppervlak lichtjes schuren met een boenmachine met net 120 of een RMC pad GS320.
02. Grondig stofzuigen en stofrestanten verwijderen met RMC Cleaner. 03. Zorgvuldig de
twee componenten mengen (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1
eenheid B. 04. Eens het gereinigde oppervlak droog is, een kleine hoeveelheid RMC Oil Plus
2C verspreiden (doek of boenmachine met dunne beige RMC pad). Werk in zones van 5 - 10
m2. 05. Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (doek
of boenmachine met witte RMC pad) binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet
handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af. 06. In een goed geventileerde
ruimte kan het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de behandeling opnieuw gebruikt worden.
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WAARSCHUWING
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus
na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te
worden weggegooid.
Legende:

RMC SOAP of
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO

SCHUREN
indien nodig

RMC OIL PLUS 2C

Duid de door u gebruikte kleur aan:

ANTIQUE BRONZE

AQUA

ASH GREY

BISCUIT

BLACK

BOURBON

CASTLE BROWN

CHARCOAL

CHERRY CORAL

CHOCOLATE

CORNSILK

COTTON WHITE

DARK OAK

GRIS BELGE

HAVANNA

ICE BROWN

MAHOGANY

MIST

MIST 5%

MUD LIGHT

NATURAL

OAK

OLIVE

OYSTER

PINE

PURE

SAVANNA

SILVER GREY

SKY GREY

SLATE GREY

SMOKE

SMOKE 5%

SMOKED OAK

STONE

SUPER WHITE

TITANIUM GREY

VANILLA

WALNUT

WHITE

WHITE 5%

CUSTOM MADE

Datum van plaatsing:
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