
Rubiomonocoat TANNIN REMOVER

OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat Tannin Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kringen of vlekken op hout die veroorzaakt zijn door 
de reactie van zuur en water. Deze vlekken komen vaak voor bij een combinatie van vocht en metaal (bv een vochtig blik frisdrank op een 
aanrecht). Het product kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken. 
Ook geschikt voor buitentoepassingen!

GEBRUIKSAANWIJZING: 
1. RMC Tannin Remover verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een vochtige doek de losgekomen vlek wegnemen.
4. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt 

heeft.
5. Laat het oppervlak volledig drogen. 
6. Indien de bescherming zou aangetast zijn: behandel het oppervlak opnieuw met RMC Oil Plus 2C.

We raden ten zeerste aan om eerst een staal te zetten op een plaats die niet zichtbaar is, om de werking van het product op uw specifieke 
houtsoort te testen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerde toepassing.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand (20 °C): semi-visceus, vloeibaar
Uitzicht/kleur: opaque
Geur: geurloos
Densiteit (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
Oplosbaarheid: oplosbaar in water

STOCKAGE: 
Het product kan gedurende 24 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. 
Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING: 
Ecospray 0,5 L en fles 1 L

TANNIN REMOVER

   UW VERDELER:

REINIGING - INTERIOR

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 
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info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
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