
ALYVA LAUKO MEDIENAI 

Rubiomonocoat DECKING OIL 2C 
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS 0%! 
 
YPATINGOS SAVYBĖS: 
- Ilgalaikę apsaugą garantuojanti molekulinė sąveika su mediena! 
- Atspari UV spindulių poveikiui ir grybeliui. 
- Apsaugo nuo papilkėjimo: flavanolis (pigmentas) tampa intensyvesniu ir gilesniu. 
- Lengva pataisyti, atspari vandeniui. 
- Atspari trinčiai. 
- Tinka termiškai apdorotai medienai. 
- Tinka naudoti gamyboje, oksidaciniam ir UV džiovinimui 
- Lengva priežiūra, nereikia šlifuoti. 
- Apsaugo nuo lupimosi. Užkerta kelią pleišėjimui 
- Kvėpuojanti ir atstumianti vandenį. 
- Sudėtyje nėra vandens.  
- Sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių! 
 
APRAŠYMAS: 
Rubio Monocoat Decking Oil 2C yra dvikomponentė alyva, susidedanti iš Rubio Monocoat 
Decking Oil (A) iš Rubio Monocoat Accelerator (B). Šis produktas buvo sukurtas ilgalaikei lauko 
medienos (terasų) apsaugai ir yra Rubio Monocoat Decking Oil Duo System dalis. Rubio 
Monocoat Decking Oil 2C dengiama vienu sluoksniu. 
 
Rubio Monocoat Decking Oil Duo System – ilgalaikė apsauga, dengiama 3 etapais: 
Paruošimas: Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner 
UV apsauga: Rubio Monocoat Sunprimer Color 
Padengimas alyva: Rubio Monocoat Decking Oil 2C 
 
1. PARUOŠIMAS 
Jei reikia, paviršių nušlifuoti. 
Naują ar/ir papilkėjusią medieną nuvalyti Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. Paisykite 
produkto naudojimo instrukcijų. 
 
2. UV APSAUGA  
Medieną padenkite Rubio Monocoat Sunprimer Color. Žr. produkto naudojimo instrukcijas. 
 
3. PADENGIMAS ALYVA 
1. Naudojamas mišinys santykiu 3:1. Pusę Rubio Monocoat Decking Oil (A) kiekio supilkite į didelį 
kibirą. Į likusį kiekį bakelyje įpilkite  Rubio Monocoat Accelerator (B). Gerai išmaišykite ir supilkite 
šį mišinį į kibirą su Rubio Monocoat Decking Oil. Maišykite, kol masė taps vienalytė. 
2. Rekomenduojama naudoti plokščią teptuką su kotu. Sudrėkinkite teptuką produktu, bet ne per 
daug, perteklių nuvalykite. Vienu metu išilgai tepkite ± 3 lentas.  
3. Tuo pačiu teptuku, bet nebemerkdami į alyvą, perbraukite dar kartą, kad produktas tolygiai 
pasiskirstytų ir įsigertų. 
4. Po 15-20 min. alyva padengta paviršių nuvalykite nepūkuotu medvilniniu audeklu ar popieriniu 
rankšluosčiu arba poliruokliu su raudonu padu. Stenkitės braukti išilgai, o ne sukamaisiais 
judesiais, kad nesusidarytų dryžiai. 
 
Paruoštas mišinys gali būti naudojamas mažiausiai 6 valandas (priklausomai nuo temperatūros ir 
oro drėgnumo). 
Panaudotus įrankius galima nuvalyti su Rubio Monocoat Cleaner.  
 



DŽIŪVIMO LAIKAS: 
Praėjus 24 val. paviršius jau yra atsparus vandeniui.  
 
SĄNAUDOS: 
Rubio Monocoat Sunprimer Color ir Rubio Monocoat Decking Oil sąnaudos priklauso nuo šių 
veiksnių: 
Medienos tankio– kuo minkštesnis medis, tuo daugiau bus sunaudojama produkto. 
Medienos drėgnio- mediena turi būti sausa. Jei medienos drėgnumas siekia 12 %, produkto 
nenaudoti. 
Aplinkos temperatūros, kuri turėtų būti 15-27oC, santykinis oro drėgnumas turi neviršyti 80%. 
Nedirbti atviroje saulėje ar esant labai aukštai oro temperatūrai.  
Medienos paruošimo būdo -  šlifavimas, valymas šepečiu, obliavimas turi įtakos produkto 
sąnaudai. 
 
Rubio Monocoat Sunprimer Color: 
Sąnaudos įvertinimas – mediena turi būti pilnai prisotinta Rubio Monocoat Sunprimer Color. 
Neviršyti rekomenduojamo kiekio. 
 
 
Vidutinės sąnaudos: 
Rubio Monocoat Sunprimer Color: nauja mediena. 
Egzotinė ir kieta mediena: 1 L= +/- 20-35 m2 
    ( +/- 30-50 g/m2) 
 
Sakinga ir minkšta mediena: 1 L= +/- 15-20 m2 
    ( +/- 50-60 g/m2) 
 
Rubio Monocoat Sunprimer Color: atnaujinimui arba medienos apdorojimui po Rubio Monocoat 
Exterior Wood Cleaner 
Atnaujinimas turi būti atliekamas pagal pateiktas Rubio Monocoat naudojimo instrukcijas. 
 
Egzotinė ir kieta mediena: 1 L= +/- 15-25 m2 
    ( +/- 40-60 g/m2) 
 
Sakinga ir minkšta mediena: 1 L= +/- 10-15 m2 
    ( +/- 60-100 g/m2) 
 
Rubio Monocoat Decking Oil 2C: nauja mediena. 
Egzotinė ir kieta mediena: 1 L= +/- 40-60 m2 
    ( +/- 16-25 g/m2) 
 
Sakinga ir minkšta mediena: 1 L= +/- 35-50 m2 
    ( +/- 20-30 g/m2) 
 
Rubio Monocoat Decking Oil 2C: atnaujinimui arba medienos apdorojimui po Rubio Monocoat 
Exterior Wood Cleaner 
 
Egzotinė ir kieta mediena: 1 L= +/- 25-40 m2 
    ( +/- 25-30 g/m2) 
 
Sakinga ir minkšta mediena: 1 L= +/- 25-35 m2 
    ( +/- 30-40 g/m2) 
 
Pateikti sąnaudų kiekiai yra orientaciniai. Rekomenduojame visada pasidaryti pavyzdį, kad būtų 
galima tiksliai apskaičiuoti produkto sąnaudas. 
 



PRIEŽIŪRA: 
Kadangi medis yra gamtinė medžiaga, ji gali trauktis ir plėstis, todėl po kiek laiko gali atsirasti 
mikroskopinio dydžio įtrūkimų. Rekomenduojama terasą apdoroti Rubio Monocoat Exterior 
Refresh, kuris užtikrins adekvačią netgi mažų medienos įtrūkimų apsaugą. Prieš tai nuplauti 
paviršių vandeniu, galima naudoti Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner. Paisykite mūsų 
pateiktų priežiūros instrukcijų. 
 
LAIKYMO SĄLYGOS: 
Produktą  sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima saugoti iki 12 mėn.  Neleisti užšalti. 
 
PAKUOTĖ: 
Kombinuota pakuotė 1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Decking Oil  ir 0,3 L Rubio Monocoat 
Accelerator. 
Kombinuota pakuotė 3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Decking Oil  ir 0,750 L Rubio Monocoat 
Accelerator. 
 
Dėmesio: Rubio Monocoat Decking Oil Duo System nėra atspari ant gatvių barstomai druskai!  
 
Produkto negalima skiesti! 
Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsiliepsnoti. Panaudotus audinius pamerkti į vandenį! 
 
ĮSPĖJIMAS: Pirkėjas, atlikęs bandymą, turi nuspręsti ar produktas  tinkamas vienam ar kitam 
padengimui ir prisiima už tai atsakomybę. Muylle Facon NV neatsako už sugadinimus. Aukščiau 
pateikta informacija gali būti pateikiami atnaujintuose techninių lapų versijose. Mes neprisiimame 
atsakomybės dėl netenkinamo rezultato, jei tai nesusiję su produkto kokybe. Ši techninė 
informacija buvo surinkta remiantis turima informacija ir žiniomis. Dėl naujausių techninių 
duomenų lapų kreipkitės į mus arba juos galite rasti mūsų internetiniame puslapyje.  
 
Prieš naudodami produktą, susipažinkite su saugos duomenų lapu. TDS: 22/06/10. 
 
Gamintojas: N.V. MUYLLE – FACON S.A. 
Ambachtenstraat 58- B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0) 51 30 80 54    Fax. +32 (0) 51 30 99 78 – HRK 1823 
info@muyllefacon.be     www.rubiomonocoat.com 
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