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TECHNISCHE FICHE

Rubio Monocoat Cleaner
Reiniger voor onbehandeld hout

Rubio Monocoat Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen van onbehandeld hout voordat 

een behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus 2C toegepast wordt. Het product dient ook 

voor het reinigen van de gebruikte materialen.

PRODUCTINFORMATIE

Het is belangrijk om niet te veel product te gebruiken:

• De revolutionaire technologie van Oil Plus 2C zorgt ervoor dat de olie zich binnen de 15 seconden bindt met de houtvezel door 

middel van een moleculaire reactie. Indien er nog stof aanwezig is op het oppervlak, zal de olie zich met dit stof binden. Als gevolg 

hiervan zal de olie, bij het verspreiden ervan met de witte pad, een microscopische pasta vormen op het oppervlak. De olie is dan 

gebonden met het stof in plaats van met de houtvezels.

• Het doek moet slechts licht bevochtigd worden. Door de kleine hoeveelheid Cleaner zal het stof electrostatisch worden opgenomen.

• Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

• Kleur: helder

• Densiteit [kg/m³]: 0,7 (15 °C)

• Viscositeit: 1,67 mm²/s (25°C)

• Oplosbaarheid in water: < 0,10 %

• Vlampunt [°C]: > 62 °C

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij 

bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

STAP 1. Schuur het oppervlak en stofzuig het goed.

STAP 2. Reinig het oppervlak met een doek bevochtigd met de Cleaner.

STAP 3. Laat drogen tot het oppervlak opnieuw zijn oorspronkelijk aspect bekomt.

• Droogtijd: 15 min. tot 1 uur afhankelijk van de benatting.

Specifieke kenmerken

Technische kenmerken

Stockage

Gebruiksaanwijzing
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> Verpakking

• Blik van 1 L - 5 L

1 liter = ± 75-100 m²

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een 
staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

Muylle Facon NV 

Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Verbruik

Jouw contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Billing: Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem /// Shipping: Roeselaarsestraat 535, 8870 

Izegem (Belgium)

www.rubiomonocoat.com  

info@rubiomonocoat.com  

+32(0)51 30 80 54

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het 

product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei 

gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden 

in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte 

resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische 

informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen 

opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. Datum TDS: 14/04/2022.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.

http://www.rubiomonocoat.com
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