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TECHNISCHE FICHE

Rubio Monocoat Limespot Remover
Gebruiksklare spray voor het verwijderen van kalkhoudende watervlekken

Rubio Monocoat Limespot Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van 

kalkhoudende en andere alkalische vlekken ( bv. meststoffen, 

chauffagewater, …) op een met Rubio Monocoat behandelde oppervlakte. We raden aan 

om dit product onmiddellijk na het ontstaan van de vlek aan te brengen om te voorkomen 

dat het dieper kan indringen. Het product kan ook gebruikt worden voor het verwijderen 

van witte kringen. 

Heb je een vlek waarvan je niet weet waar ze vandaan komt? Probeer dan altijd om ze 

eerst te verwijderen met de gewone onderhoudsreinigers, Rubio Monocoat Surface Care 

of All Natural Wood Cleaner Spray. Als dat niet helpt, neem de Rubio Monocoat 

vlekkenverwijderaars en gebruik ze in deze volgorde of tot de vlek volledig verdwenen is: 

Limespot Remover, Grease Remover en tot slot Tannin Remover.

PRODUCTINFORMATIE

• Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

• Kleur: helder, kleurloos

• Dichtheid: 1,012 kg/L

• Vlampunt: > 55°C

• Oplosbaarheid in water: volledig

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

bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

*Probeer eerst de vlek(ken) te verwijderen met Rubio Monocoat Surface Care of All Natural Wood Cleaner Spray 
(consulteer de technische fiche voor gebruik). Indien de vlek niet weg is, volg dan onderstaande stappen*

STAP 1. Verstuif Rubio Monocoat Limespot Remover op de plek. 

STAP 2. Laat gedurende 2-3 minuten inwerken. 

STAP 3. Dep droog met een doek of keukenpapier (niet wrijven!). 

STAP 4. Reinig het volledige oppervlak goed na. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of reinig met Rubio Monocoat 

Surface Care.

Technische kenmerken

Stockage

Gebruiksaanwijzing
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• Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken kan het zijn dat je bovenstaande werkwijze meerdere malen moet herhalen tot de

vlekken volledig verdwenen zijn.

• Na behandeling met Rubio Monocoat Limespot Remover of als de vlek te diep in het hout gedrongen is, dan kan het nodig zijn

plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.

• Gebruik dit product niet op volgende oppervlaktes: onbehandeld hout, hout behandeld met niet-Rubio Monocoat producten, Rubio

Invisible Protector.

• Gebruik de Rubio Monocoat vlekkenverwijderaars (Tannin, Grease en Limespot Removers) niet op oppervlaktes die voorbehandeld

zijn met reactieve producten (reactive stains).

>Verpakking

• 125 ml spray

• 500 ml ecospray

Tips & Tricks

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:

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: 11/02/2022.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.
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