
Rubiomonocoat SOAP SATIN

OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat Soap Satin wordt gebruikt om behandeld parket te reinigen. Zowel de bescherming als de glans worden verhoogd door het 
aanbrengen van een microscopisch dunne satijnlaag. De eerste reinigingsbeurt – met het onverdunde product – kan reeds vanaf 36 uur na de 
behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus uitgevoerd worden. Oppervlaktes die met Rubio Monocoat Oil Plus behandeld zijn, kunnen wekelijks 
onderhouden worden met een oplossing van 250 ml Rubio Monocoat Soap Satin per emmer water (10 liter).

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Voorbereiding: maak de vloer vuil-en stofvrij. 
Eerste behandeling: breng het product onverdund aan met een mop of een dweil. Nota: streepvorming verdwijnt bij het uitdrogen. 
Voor een zachte zijdeglans: breng één enkele laag aan. Respecteer een einddroogtijd van 90 minuten. 
Voor een hoge glans: breng een tweede laag aan. Neem 60 minuten droogtijd in acht voordat u de tweede laag aanbrengt. 
Na een einddroogtijd van 90 minuten kan het parket opnieuw belopen worden. 

VERBRUIK: 
Verbruik van het onverdunde product: +/-1 liter/20 m2.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Wekelijks of maandelijks onderhoud: 
Meng 250 ml Rubio Monocoat Soap Satin met 10 liter water. Het onderhoud kan ofwel manueel (bv. met een Swiffer) of met een industriële 
reinigingsmachine (tot 1.000 omwentelingen per minuut) uitgevoerd worden. De vloer kan 30 minuten na dit onderhoud opnieuw belopen worden. 

ALGEMEEN: 
De opgegeven droogtijden gelden voor goed geventileerde ruimtes.
Om de glans van de RMC Soap Satin te verminderen: gebruik water en RMC Soap in een mengverhouding van 1/1.
Om de RMC Soap Satin te verwijderen: gebruik water en RMC Soap Satin Stripper in een mengverhouding van 1/4

TECHNISCHE KENMERKEN:
Watergedragen polish zeep
pH: +/- 8
Soortelijk gewicht: +/- 1,03
Kleur: wit
Geur: specifiek

OPSLAG: 
Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. 
Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING: 
1 en 5 liter bussen.
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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 fiche. 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 fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 24/06/10.


