Rubiomonocoat PRECOLOR EASY
APRAŠYMAS:
RMC Precolor Easy yra spalvotas gruntas, sukurtas naudoti kartu su bet kurios spalvos RMC Oil+2C,
kad sukurti unikalius spalvų efektus.
Atsižvelgiant į tai, kad RMC Precolor Easy yra 14 skirtingų spalvų, naudojant su bet kuria iš 40 spalvų
RMC Oil+2C, suteikiamos neribotos spalvų galimybės, išlaikant garantuotą molekulinę jungtį su mediena
(juolab, kad RMC Precolor Easy visas spalvas galima maišyti tarpusvyje).

SPECIFINĖS SAVYBĖS:
- Natūralus vaizdas
- Galimybė dengti poliravimo aparatu
- 14 unikalių spalvų
- Neribotos tarpusavio maišymo galimybės

DARBO EIGA:
1. Nušlifuokite paviršių iki reikiamo lygio.
Renovuojant seną paviršių būtina pilnai pašalinti ankstesnės dangos likučius (lako, alyvos, vaško ir t.t.).
2. Nusiurbkite dulkes ir išvalykite paviršių naudojant RMC Cleaner.
3. Gerai išmaišykite produktą.
Rankinis padengimas:
- Tepkite paviršių RMC Precolor Easy naudojant teptuką, šepetį ar paraloninę kempinėlę.
- Tolygiai paskirstykite produktą ant paviršiaus naudojant paraloninę kempinėlę arba pūkų neturinčią
šluostę.
- Dirbkite apsibrėžtame plote taip, kad nepažeistumėte jau pabaigtos zonos.
Mechaninis padengimas:
- Tepkite paviršių RMC Precolor Easy naudojant teptuką, šepetį ar paraloninę kempinėlę.
- Tolygiai paskirstykite produktą ant paviršiaus naudojant poliravimo aparatą su baltu padu kol nesimatys
padengimo ratilų.
- Po to nuvalykite lentas naudojant nepūkuyotą šluostę iki paviršius atrodys tolygiai.
- Dirbkite apsibrėžtame plote taip, kad nepažeistumėte jau pabaigtos zonos.
4. Palikite paviršių džiūti nuo 1 iki 3 val. Džiūvimo laikas priklauso nuo paviršiaus paruošimo, drėgmės,
temperatūros ir ventiliacijos.
Išdžiūvus, spalvų persidengimus ar netolygumus galima pataisyti tepant tą patį RMC Precolor Easy.
5. Tepkite RMC Oil+ 2C.
Jei medienos paviršius yra pasišiaušęs dėl RMC Precolor Easy ar kitų priežasčių, panaikinkite tai
naudojant poliravimo aparatą ir „Beige“ spalvos poliravimo padą.
Prieš alyvavimą būtinai pašalinkite dulkes.
Norėdami teisingai naudoti RMC Oil+ 2C, perskaitykite šio produkto techninę informaciją.

Pastaba:
Ant RMC Precolor Easy dengtų paviršių negalima naudoti jokių vandens pagrindu pagamintų dengimo
produktų.

IŠEIGA:
Nuo 80 iki 100g/m2, priklausomai nuo medienos rūšies ir paviršiaus paruošimo.
Aukščiau nurodytos išeigos yra tik orientacinės. Visada rekomenduojame pasidaryti pavyzdį, kad būtų
galima tiksliai apskaičiuoti produkto sąnaudas.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:
Fizinė būklė, esant 20 °C: skystis
Užsiliepsnojimo taškas: Nėra
Tankis: 1 kg/L – 1,16kg/L priklausomai nuo spalvos
Lakiųjų organinių junginių: 0%
Tirpumas vandenyje: 100%

LAIKYMO SĄLYGOS:
Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje prie temperatūros nuo 5C iki 25C galima laikyti 12
mėn. Produktas yra pažeidžiamas šalčio, todėl laikymo sąlygos ir transportavimas turi būti užtikrinant,
kad produktas neužšals.

PAKUOTĖ:
100ml, 1L, 2,5L, ir 5L

