
Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR  
0% VOC! 
 
 
APRAŠYMAS: 
RMC Hybrid Wood Protector yra ekologiška alyva, apsauganti naują ir renovuojamą medieną. Apsaugo nuo blukimo ir 
pūvimo medinius fasadus, terasas, lauko baldus, langus, vartus, medines konstrukcijas, tiltus ir t.t. Šią alyvą taip pat 
galima naudoti ir vidaus interjero medienai apsaugoti ir suteikti spalvą. Apsauga garantuojama dengiant vienu vieninteliu 
sluoksniu. Šia alyva dengtus paviršius lengva prižiūrėti. Norint atnaujinanti paviršius, dengtus RMC Hybrid Wood 
Protector, šlifuoti nebereikia. Šis produktas nesudaro plėvelės ant medienos paviršiaus, todėl nesilupa. 
 
EKSTERJERAS 
 
1. PARUOŠIMAS: 
- Sudrėkinti medienos paviršių; 
- Plauti paviršių su šluoste, naudojant RMC Exterior Wood Cleaner; 
- Nuplauti paviršių švariu vandeniu pilnai pašalinant putas; 
- Palikti džiūti. 
 
RMC Exterior Wood Cleaner Išeiga: 
1L = +/- 15m2 
 
2. NAUDOJIMAS: 
a) Gerai išmaišykite produktą. 
b) Plonai tepkite alyvą ant paviršiaus kempinėle, šluoste, teptuku arba terasiniu šepečiu medienos rašto kryptimi. 
c) Palaukti 10min. 
d) patrinkite paviršių ta pačia kempinėle, šluoste, teptuku arba terasiniu šepečiu nesuvilgant jų naujai alyva. 
e) Po penkių minučių nuvalykite alyvos perteklių sausa šluoste. Paviršius turi būti beveik sausas. 
Atsparumas vandeniui po 24-36val. Naudoti paviršių galima po 48val. 
 
IŠEIGA LAUKO MEDIENAI: 
1L = +/- 30m2 
 
3. PRIEŽIŪRA: 
Paprastai priežiūrai naudokite RMC Exterior Soap 
- Nuplaukite paviršių. 
- Gerai suplakite butelį. Tepkite paviršių. 
- Valykite paviršių. 
- Palikite džiūti. 
 
Atnaujinimui naudokite RMC Hybrid Wood Protector 
Jei spalva pradėjo nykti, naudokite aukščiau aprašytus 1. Ir 2. (PARUOŠIMAS ir NAUDOJIMAS) žingsnius.  
 
INTERJERAS 
 
RMC Hybrid Wood Protector yra tinkamas naudoti interjere mediniams baldams, dailylentėms, sienoms, luboms, 
palangėms ir t.t.  
 
1. Nušlifuokite paviršių iki pageidaujamo lygio. Pašalinkite visas dulkes. 
2. Plonai tepkite alyvą ant paviršiaus kempinėle, šluoste, teptuku arba terasiniu šepečiu medienos rašto kryptimi. 
3. Palaukite kelias minutes. Pašalinkite alyvos perteklių sausa šluoste. Paviršius turi būti beveik sausas. 
 
Medinėms grindims, parketui ir laiptams rekomenduojame naudoti RMC Oil+2C. 
 
IŠEIGA VIDAUS MEDIENAI: 
1L = +/- 50m2 
 



Aukščiau nurodytos išeigos yra tik orientacinės. Reali išeiga priklauso nuo medienos rūšies, paviršiaus drėgnumo ir 
paruošimo. Rekomenduojame visada pasidaryti pavyzdį, kad būtų 
galima tiksliai apskaičiuoti produkto sąnaudas. 
 
SVARBU: 
Galima naudoti bet kokiai medienai (egzotinei medienai, minkštai medienai, termiškai apdorotai medienai). Negalima 
naudoti šio produkto prie tiesioginių saulės spindulių ir aplinkos temperatūrai esant žemiau nei 10C. Nenaudoti šio 
produkto lyjant lietui ar esant drėgnam orui. Negalima dėti sunkių daiktų ant dar neišdžiūvusio paviršiaus. Po naudojimo 
sandariai uždaryti pakuotę ir saugoti ją nuo tiesioginių saulės spindulių, šalčio ir drėgmės.  
 
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: 
Fizinė būklė, esant 20 °C: skystis 
Kvapas: linų sėmenų alyvos 
Tankis: 0,95 – 1,3kg/L 
Lakiųjų organinių junginių: 0% 
UV: testuota vadovaujantis EN927-6 norm. 
Atitinka žaislų saugos normas: EN 71-3 
 
PAKUOTĖ: 
100ml, 0,5L, 1L, 2,5L 
 
LAIKYMO SĄLYGOS: 
Produktą sausoje patalpoje ir originalioje pakuotėje galima laikyti 12 mėn. 
 
DĖMESIO: 
Prieš naudojant šį produktą būtina pilnai pašalinti seną dangą. Paruošimui galima naudoti tik Rubio Monocoat 
produktus. 
 
Audiniai, sudrėkinti alyva, gali lengvai užsidegti. Panaudotą audinį, prieš išmetant, reikia 
išskalauti vandenyje. 
 
 


