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Rubiomonocoat FUMED
CREATIVE ZONE

OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat Fumed werd speciaal ontwikkeld om speciale effecten te creëren op eik. Dit product reageert op de hoeveelheid looizuur die zich in 
het hout bevindt, waardoor unieke effecten verkregen worden. Rubio Monocoat Fumed is gebruiksvriendelijk, en geeft geen toxische of irriterende 
dampen af.  Kan zowel met Rubio Monocoat Oil als met Rubio Monocoat Varnish afgewerkt worden. 
Opgelet: variaties in het eindresultaat van de afwerking - volgens afkomst en kwaliteit van het hout - zijn niet uit te sluiten.

SPECIFIEKE KENMERKEN: 
-  Geeft een ‘vergrijsd’ effect aan het hout. 
-  Kan zowel met Rubio Monocoat Oil als met Rubio Monocoat Varnish afgewerkt worden. 
-  Niet irriterend, geeft geen toxische dampen af.

GEBRUIKSAANWIJZING:
-  Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is. 
-  Verwijder het stof.
-  Breng Rubio Monocoat Fumed gelijkmatig aan met behulp van een rol, een borstel of een spuitinstallatie. Indien een egaal effect gewenst is: 

verzadig de oppervlakte volledig met het product. 
-  Was het overtollig product af met water. 
-  Laat het oppervlak volledig drogen.
-  Schuur het oppervlak lichtjes met een boenmachine voorzien van een beige pad. 
-  Verwijder opnieuw het stof. 
-  Werk af met Rubo Monocoat Oil, of een andere eindlaag zoals Rubio Monocoat Varnish. 

VERBRUIK: 
Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding: +/- 20 à 50 g/m2.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysieke toestand (20°C) : vloeibaar.
Kleur: bruin.
Geur: karakteristiek. 
Oplosbaarheid in water (% gewicht): mengbaar.

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

VERPAKKING:
250 ml, 1 liter, 5 liter bus.

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen en 
worden ter goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle hebben 
over de omstandigheden van individuele toepassingen, kunnen we niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en mogelijke schade ten 
gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.
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