
Rubiomonocoat OIL PLUS 2C 
APSAUGO IR NUSPALVINA MEDIENĄ PADENGIANT TIK VIENU SLUOKSNIU 
OIL PLUS 2C 
 
APRAŠYMAS: 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C yra dvikomponentė sistema vidaus medienos apdailai, susidedanti iš 
Rubio Monocoat Oil Plus (A) ir Rubio Monocoat Accelerator (B)- ypač tinkama vidaus apdailai, kai 
reikalingas greitas džiūvimas.  
Rubio Monocoat Oil Plus 2C dengiama vienu sluoksniu. Produktas labai tinkamas naudojimui 
gamyboje, tiek su oksidaciniais, tiek ir su UV procesais. 
 
SPECIFINĖS SAVYBĖS: 
- Ilgalaikė apsauga dėl molekulinių jungčių susidarymo  su mediena. 
- Be lakiųjų organinių junginių! 
- Išsaugo natūralią medienos išvaizdą 
- Mažos sąnaudos - 1 litro užtenka 30 - 50 m2 
- Nėra darbo ruožų ribų pėdsakų ar persidengimų 
- Lengva prižiūrėti 
- Sudėtyje nėra vandens 
- Tinka visų medienos rūšių padengimui, baldams, grindims (medžio masyvui, medžio lukštui, 
MDF ir kt.) 
- Ilgaamžė apsauga, didelis atsparumas trinčiai 
- Atspari vandeniui: (tinka virtuvės, vonios kambario apdailai) 
- Atspari karščiui iki 100 °C 
- Greitas apdorojimas 
 
NAUDOJIMAS: 
1) Tinkamai nušlifuoti ir/ar nupoliruoti 80 – 100 grūdėtumo švitriniu popieriumi. Atnaujinant senas 
grindis, būtina pašalinti ankstesnį lako, alyvos, vaško ar kt. sluoksnį.  
2) Būtina gerai išsiurbti grindis. 
3) Išvalyti grindis Rubio Monocoat Cleaner ir palaukti, kol pilnai išdžius. Siekiant sutrumpinti 
džiūvimo laiką, rekomenduojame naudoti nedidelį Rubio Monocoat Cleaner kiekį. 
4) Sistema naudojama santykiu 3:1. Įpilkitę pusę Rubio Monocoat Oil Plus (A) į didelį kibirą. 
Įpilkite į likusį kiekį bakelyje Rubio Monocoat Accelerator (B). Uždarykite dangtelį ir labai gerai 
supurtykite. Šį kruopščiai išmaišytą mišinį supilkite į kibirą su Rubio Monocoat  Oil Plus.  
Maišykite, tol, kol gausis vienalytė masė. Paviršių padenkite medvilniniu audiniu, teptuku ar 
voleliu su švelniu audiniu, sudrėkintu Rubio Monocoat Oil Plus 2C. 
5) Padengus ir vienodai paskirsčius leisti produktui sureaguoti mažiausiai 1 minutę. Tada per 15-
20 min. nuvalyti perteklių medvilniniu audeklu ar poliruokliu, įdėjus medvilninį audinį ar baltą 
įdėklą (kuris galėtų sugerti pakankamą kiekį alyvos), kol grindys atrodys sausos. Tepti ir valyti 
medienos plaušų kryptimi. Jei valydami perteklių, vaikštote po paviršių, pėdsakai turėtų būti 
pašalinti iš karto. Padengti alyva tokį plotą, kad perteklių būtų įmanoma pašalinti per 15-20 min. 
6) Praėjus 24-36 valandoms ant grindų jau galima vaikščioti. Pirmąją savaitę grindis valyti sausa 
šluoste. Vėliau grindų valymui naudoti Rubio Monocoat  Soap su vandeniu.. Žr. Skyrelį “Priežiūra 
ir atnaujinimas”. 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C po sumaišymo galima naudoti 6 valandas (priklausomai nuo 
temperatūros ir oro drėgnumo). 
 
IŠEIGA: 
30-50 m2/l, priklausomai nuo medienos rūšies, šlifavimo bei padengimo būdo. 
 
 
 
 



NAUDOJIMAS GAMYBOJE: 
Tinka, naudojant oksidacinį ir UV džiovinimą (žr. Techninę informaciją). 
Panaudotos įrangos valymui rekomenduojama naudoti Rubio Monocoat Cleaner. 
 
 
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: 
 
RMC Oil Plus  (A) 
Fizinė būklė, esant 20 °C: skystis 
Kvapas: natūralios alyvos 
Spalva: skaidri bespalvė 
 
RMC Accelerator (B) 
Fizinė būklė: skystis 
Spalva: bespalvė iki šviesiai geltonos 
Kvapas: nėra 
Užsiliepsnojimo taškas: >160°C (uždarame inde) 
 
PAKUOTĖ: 
1,3 L bakelis: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus ir 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator. 
3,5 L bakelis: 2,75 L Rubio Monocoat Oil Plus ir 0,75 L Rubio Monocoat Accelerator. 
 
LAIKYMO SĄLYGOS: 
Produktą  sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima laikyti iki 24 mėn.   
 
SAUGUMO PRIEMONĖS: 
Produkto negalima skiesti! 
 
Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsidegti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia 
išskalauti vandenyje. 


