
Rubiomonocoat PRECOLOR EASY
CREATIVE ZONE

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Precolor Easy is een voorkleuring, die steeds 
wordt toegepast in combinatie met de RMC Oil Plus 2C, met de 
bedoeling speciale effecten en contrasten te creëren. 
De combinatiemogelijkheid van 14 kleuren RMC Precolor Easy 
(die bovendien ook onderling mengbaar zijn) en 40 kleuren olie 
schept onbeperkte creatieve mogelijkheden en dat terwijl de 
optimale moleculaire binding van de RMC Oil Plus 2C met het hout 
gegarandeerd blijft.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:
- Natuurlijke uitstraling
- Met de boenmachine aan te brengen
- 14 unieke kleuren
- Onbeperkte combinatiemogelijkheden

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Schuur het oppervlak volgens de regels van de kunst. 
    Bij renovatie van oude vloeren dienen restanten van voormalige
    behandelingen (vernis, olie, was, ...) volledig verwijderd te
    worden.
2. Stofzuig het oppervlak met een industriële stofzuiger, en reinig 
    met RMC Cleaner.
3. Roer het product goed en regelmatig op met een roerstok.
Manuele toepassing:
• Werk in zones van die grootte, dat handmatig bijwerken 

mogelijk is zonder de bewerkte zone te moeten betreden. 
Baken de zones eventueel af met tape.

• Breng de RMC Precolor Easy kruiselings aan met een (mohair) 
rol.

• Wrijf gelijkmatig uit met een niet-pluizende doek. 
Machinale toepassing:
• Werk in zones van die grootte, dat handmatig bijwerken 

mogelijk is zonder de bewerkte zone te moeten betreden. 
Baken de zones eventueel af met tape.

• Breng de RMC Precolor Easy kruiselings aan met een (mohair) 
rol.

• Wrijf uit met een boenmachine voorzien van een rode RMC 
Pad. Stop deze handeling zodra geen kringen meer zichtbaar 
zijn (niet droog wrijven). 

• Wrijf daarna de randen gelijkmatig uit met een scrubby 
voorzien van een rode RMC Pad.

4. Laat het oppervlak gedurende 1 à 3 uur drogen. 
    De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, 
    benatting, temperatuur en ventilatie.
    Bij eventuele overlappingen: zie opmerkingen!
5. Breng nu de RMC Oil Plus 2C aan. Raadpleeg de
    gebruiksaanwijzing van de olie voor een correcte toepassing!

  UW VERDELER:

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
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Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
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INTERIOR - CREATIVE ZONE

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.

PRECOLOR EASY

Opmerkingen:
- Eventuele overlappingen na droging kunnen verwijderd worden! 
  Vernevel hiertoe zuiver water op het oppervlak en polier uit
  met een boenmachine of scrubby voorzien van een rode RMC Pad.
- Eventuele overlappingen verdwijnen NIET bij het aanbrengen van
  de olie. Het is dus belangrijk alle overlappingen weg te werken
  vooraleer de olie te plaatsen.
- Eventuele opstaande houtvezels dient men voor het aanbrengen
  van de olie nog eens lichtjes te slissen met de boenmachine
  voorzien van een beige pad. Nadien grondig stofzuigen.

ADVIES: 
- Vloerverwarming 48 uur voor toepassing uitschakelen.
- Niet gebruiken in combinatie met watergedragen afwerkings-
  producten!
- Niet-dekkend, niet-filmvormend aanbrengen!
- Moeilijk toe te passen op visgraat parket.

VERBRUIK:
1 L = 15 - 20 m2, afhankelijk van de voorbereiding en de houtsoort.
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te 
zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Vlampunt:  nvt
Densiteit: tussen 1 kg/L en 1,16 kg/L volgens kleur
VOC gehalte: 0 g/L
Oplosbaarheid in water: 100 %

STOCKAGE:
Het product kan gedurende 12 maanden gestockeerd worden in 
een droge omgeving, in de oorspronkelijke verpakking, bij een 
temperatuur van 5 tot 25°C. 
Het product is vorstgevoelig, dus vorstvrij bewaren en 
transporteren.

VERPAKKING:
Flesje 100 ml, blik 1 L, 2,5 L en 5 L

gebruiker
alvaket


