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Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

OLIE - EXTERIOR

   HYBRID WOOD 
      PROTECTOR

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fi che. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fi ches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.

   UW VERDELER:

Raadpleeg de veiligheidsfi che vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 02/04/2012.

OMSCHRIJVING
RMC Hybrid Wood Protector is een ecologisch beschermingsproduct 
voor zowel nieuw als verweerd hout. Beschermt tegen verkleuring en 
houtbederf van gevels, terrassen, luiken, portalen, tuinmeubelen, 
pontons, enz .... Gegarandeerde toepassing in één enkele laag. 
Ook geschikt voor binnentoepassingen. Eenvoudig in onderhoud - 
renovatie zonder schuren. NIet fi lmvormend. Schilfert niet af.

1. VOORBEREIDING

a) Maak het hout nat. 
b) Reinig het oppervlak met een medium harde nylon borstel en 
    RMC Exterior Wood Cleaner.
c) Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is. 
d) Laat drogen.

Verbruik RMC Exterior Wood Cleaner: 
1 liter = +/- 15 m2.

2. TOEPASSING

a) Het product goed mengen voor gebruik. 
b) Breng een laagje RMC Hybrid Wood Protector aan met een platte 
    borstel of de RMC terrasborstel. 
c) Laat gedurende 10 minuten inwerken. 
d) Egaliseer het oppervlak nogmaals met dezelfde borstel (zonder 
    opnieuw product toe te voegen).
e) Na 5 minuten het oppervlak afwrijven met een doek om alle  
    oliesporen te verwijderen.

Bestand tegen water na 24-36 uur. In gebruik: na 48 uur.

Verbruik op buitenhout: 1 liter = +/-30 m2.

3. ONDERHOUD

Gebruikelijk onderhoud: RMC Exterior Soap.
- Spoel het oppervlak.
- Spray goed schudden. Verstuif het product op het oppervlak. 
- Reinigen.
- Laten drogen. 

Vernieuwend onderhoud: RMC Hybrid Wood Protector.
Als het kleur begint te vervagen herhaalt men stap 1 en 2  
(voorbereiding en toepassing) van deze gebruiksaanwijzing. 

Interior 
RMC Hybrid Wood Protector is ook geschikt voor binnentoepassingen 
zoals meubels, stoelen, lambrizeringen, plafonds, vensterbanken, 
schrijnwerk, ... 
a) Schuur het oppervlak volgens de regels van de kunst. Verwijder 
    grondig alle stof. 
b) Verspreid een kleine hoeveelheid olie met een doek of borstel. 
c) Laat gedurende een paar minuten reageren. Verwijder grondig 
   alle overtollig product met een doek. Het oppervlak moet droog 
   aanvoelen! 

Voor het behandelen van houten vloeren, werktabletten en trappen 
raden wij onze RMC Oil Plus 2C aan.

Verbruik op binnenhout: 1 liter = +/-50 m2.
Het verbruik is indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, de verwering en 
de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een proef te zetten om het exacte verbruik te 
bepalen.

ALGEMENE RICHTLIJNEN:
Kan op alle houtsoorten gebruikt worden (exotisch hout, zacht hout, 
thermisch behandeld hout, autoclaaf). Nooit toepassen in direct 
zonlicht en bij een temperatuur onder 10°C. Enkel werken in droge 
weersomstandigheden. Niet afdekken en geen zware voorwerpen 
plaatsen vooraleer de droging voltooid is. De verpakking na gebruik 
goed sluiten, beschermen tegen zonlicht, vrieskou en vocht. Nooit 
verdunnen. 

TECHNISCHE KENMERKEN: 
Fysieke staat: vloeibaar
Geur: lijnzaadolie
Dichtheid: 0.95 – 1.3kg/l
VOC: 0 g/l
Kleur: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, 
Autoclave Green.
QUV: getest volgens de norm EN 927-6.
Voldoet aan de veiligheidsnorm voor speelgoed: EN 71-3.

VERPAKKING: 
100 ml fl es, 0,5 liter fl es, blik van 1 en 2,5 liter.

OPSLAG:
Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge 
omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

OPGEPAST:

Restanten van voorafgaande behandelingen die niet met 
RMC Oil uitgevoerd werden dienen volledig te worden 
verwijderd. 

De voorbereiding dient steeds met de producten van RMC 
te gebeuren. 

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan
ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden 
ondergedompeld in water.

Raadpleeg de veiligheidsfi che vooraleer het product te gebruiken.


