
Rubiomonocoat HIGH TRAFFIC PROTECTION SOAP
OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat High Traffic Protection Soap biedt extra bescherming aan een met RMC Oil Plus 2C behandeld parket, vooral in ruimtes die intensief 
belopen worden. Dit product geeft een satijnglans aan het hout. 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
RMC High Traffic Protection Soap kan vanaf 36 uur na een toepassing met RMC Oil Plus 2C aangebracht worden. 

Voorbereiding: 
- Polier het met olie behandelde oppervlak met een witte pad. 
- Verwijder vuil en stof. 

Eerste behandeling: 
- Breng het product onverdund en in een enkele laag aan met de speciale Rubio Monocoat borstel of een microvezel doek. 
- Verdeel het product gelijkmatig zonder strepen te vormen. Werk in de lengterichting van de planken. Vermijd droge overlappingen. 
- Voor een hogere satijnglans brengt men een tweede laag aan. 
   Droogtijd tussen 2 lagen: 60 minuten.
-  Einddroogtijd: na 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.

Onderhoud:

Manueel: 
Voorzie 2 emmers met helder water. 
01. Verwijder het stof (stofzuiger). 
02. Meng 250 ml RMC High Traffic Protection Soap met 10 liter water in een emmer. 
03. Dompel de microvezel onder in het mengsel en wring goed uit. Reinig een eerste deel van de vloer. 
04. Spoel de microvezel grondig uit in de emmer met helder water. Goed uitwringen.  
05. Herhaal de stappen 3 en 4 tot de ruimte gereinigd is.

Industrieel: 
Het onderhoud kan ook met een industriële reinigingsmachine (tot 1.000 omwentelingen per minuut) uitgevoerd worden. 30 minuten na dit onderhoud kan de vloer 
opnieuw belopen worden.

ALGEMEEN:
Om de glans van de RMC High Traffic Protection Soap te verminderen: pas een behandeling met RMC Soap toe (zie technische fiche).
Om de RMC High Traffic Protection Soap te verwijderen: pas een behandeling met RMC Soap Satin Stripper toe (zie technische fiche). 
Pas het product niet toe bij een temperatuur die hoger ligt dan 25°C of in volle zon.
De opgegeven droogtijden gelden voor goed geventileerde ruimtes.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Watergedragen polish zeep
pH: +/- 7 
Soortelijk gewicht: +/- 1,03 kg/l 
Kleur: wit 
Geur: specifiek

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

VERPAKKING: 
Fles van 1 liter, jerrycan van 5 liter.

   UW VERDELER:
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Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 14/08/12.

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.


