ALYVA LAUKO MEDIENAI

Rubiomonocoat EXTERIOR SIDING OIL
LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KIEKIS 0%!
APRAŠYMAS:
Rubio Monocoat Siding Oil yra kietojo vaško alyva, specialiai sukurta išorinių, vertikalių medinių
paviršių (išorinių sienų, langų, durų, tvorų ir kt.) dažymui ir apsaugai.
Šis produktas yra Rubio Monocoat Siding Oil Duo System dalis.
Rubio Monocoat Siding Oil Duo System – ilgalaikė apsauga 3 etapais:
1. Paruošimas.
2. UV apsauga: Rubio Monpcoat Sunprimer Color
3. Padengimas alyva: Rubio Monocoat Siding Oil
Rubio Monocoat Siding Oil alyva dengiama 1 sluoksniu. Molekulinės jungtys su medienos
plaušais užtikrina ilgalaikę medienos apsaugą, išsaugant natūralią medienos išvaizdą. Platus
spalvinės gamos pasirinkimas.

DARBO EIGA:
1. Pašalinkite nuo paviršiaus laką ar kitus ne Rubio Monocoat produktus, kol liks švarus
medis.
2. Paviršių galima šlifuoti arba palikti tokį, koks yra, priklausomai nuo pageidaujamo
galutinio rezultato:
a) jei paviršius šlifuotas:
Nuriebalinkite paviršių ir nuvalykite dulkes audeklu, sudrėkintu Rubio Monocoat
CleanerRMC Exterior Wood Cleaner. Leiskite paviršiui nudžiūti (nuo 15 iki 60 minučių,
priklausomai nuo to, kiek buvo panaudota Rubio Monocoat Cleaner RMC Exterior Wood
Cleaner.), kol mediena atgaus natūralią spalvą.
b) nešlifuotas paviršius:
Nuvalykite paviršių Rubio Exterior Wood Cleaner, o paskui vandeniu. Medienos paviršius
turi džiūti tol, kol atgaus savo natūralią spalvą.
3. Padenkite Rubio Monocoat Sunprimer teptuku, audeklu, minkštos medžiagos voleliu,
kempine ar purkštuvu. Tada gerai įtrinkite, kad neliktų alyvos pertekliaus.
4. Medienos paviršius vėl turi išdžiūti.
5. Tada iš karto purkštuvu, teptuku, voleliu, audeklu ar kempine padenkite Rubio
Monocoat Siding Oil. Po 5-10 minučių, kai alyva jau bus sureagavusi, braukdami išilgai nuvalykite
perteklių.
Panaudotus įrankius galima nuvalyti Rubio Monocoat Cleaner.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS:
Bazė: natūralių alyvų ir kietųjų vaškų mišinys.
Konsistencija: skystis.
Spalva: plati spalvų paletė.
Užsiliepsnojimo taškas (pagal ASTM d93) > 102°C (Pensky Martens)
Tankis: bespalvė- 0.93 g/cm3 ; spalvota- nuo 1 iki 1,4 g/cm3
LOJ: 0 g/L (2004/42/CE,1999/13/CE)

DŽIŪVIMO LAIKAS:
Paviršius tampa atsparus aplinkos poveikiui po 12 val. Džiūvimo metu saugoti nuo lietaus.
- Apsaugo ir nudažo medieną, padengiant tik 1 sluoksniu;
- Molekulinė sąveika su mediena;
- Puiki apsauga nuo UV spindulių ir pelėsių (naudojant kartu su Sunprimer Color);
- Išsaugo natūralią medienos išvaizdą;
- Gera apsauga nuo aplinkos poveikio ;
- Lengva priežiūra, nereikia šlifuoti;
- Leidžia medienai kvėpuoti ir nesugeria vandenį;
- Nesisluoksniuoja;
- Sudėtyje nėra vandens ir lakiųjų organinių junginių.

IŠEIGA:

30 - 50 m2/L, priklausomai nuo medienos rūšies ir nuolydžio laipsnio.
Sąnaudų kiekiai yra orientaciniai. Rekomenduojame visada pasidaryti pavyzdį, kad būtų galima
tiksliai apskaičiuoti produkto sąnaudas.

PRIEŽIŪRA:
Siekiant, kad paviršius tarnautų ilgą laiką, jį reikia prižiūrėti naudojant Rubio Monocoat Siding Oil.
Tai atlikti tikrai paprasta.

PAKUOTĖ:
1 L, 2,5 L, 5 L bakeliai.

LAIKYMO SĄLYGOS:
Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima saugoti iki 12 mėn.

DĖMESIO:
Produkto negalima skiesti!
Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsiliepsnoti. Panaudotą audinį, prieš išmetant,
reikia išskalauti vandenyje!
Prieš naudodami produktą, susipažinkite su saugos duomenų lapu.
ĮSPĖJIMAS: Pirkėjas, atlikęs bandymą, turi nuspręsti ar produktas tinkamas vienam ar kitam padengimui
ir prisiima už tai atsakomybę. N.V. MUYLLE – FACON S.A. 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.

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

