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TECHNISCHE FICHE

Rubio Monocoat Exterior Soap
Ecologische zeep met reinigende en voedende werking

Rubio Monocoat Exterior Soap is een tweefasige zeep met een reinigende en voedende 

werking. Dit product wordt gebruikt voor de reiniging van buitenhout (terrassen, meubels, 

…) dat behandeld werd met Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

PRODUCTINFORMATIE

• Olie

• pH: ± 7

• Specifiek gewicht: ± 0,90

• Kleur: ondoorzichtig

• Geur: specifiek

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

bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

STAP 1. Maak het terras nat.

STAP 2. Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen.

STAP 3. Giet 1 liter Exterior Soap in een emmer. Voeg er 3 liter helder water aan toe.

STAP 4. Reinig het oppervlak met een dweil of een doek die niet pluist.

STAP 5. Laat ongeveer 30 minuten drogen.

Voor alledaags onderhoud kan je ook de Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray gebruiken. De Exterior Soap wordt gebruikt als 

navulling voor deze spray.

Hoe vul je de spray bij:

Giet 150 ml Exterior Soap in de spray en vul tot 500 ml aan met helder water.

Technische kenmerken

Stockage

Gebruiksaanwijzing

Tips & Tricks
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> Verpakking

• Fles 1 L

• Jerrycan 5 L

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

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: 30/03/2022.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.
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