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Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil
Universele onderhoudsolie voor een verfrissende en unieke look

Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opfrissen en beter beschermen 

van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het opwaarderen van 

niet met Rubio Monocoat behandelde oppervlaktes. Universal Maintenance Oil geeft het 

behandelde oppervlak een zachte satijn glans en verhoogt de vloeistofresistentie. De olie is 

dan ook uitermate geschikt voor ‘high traffic’ zones die extra bescherming vereisen ( bv. 

publieke ruimtes, kantoren, restaurants, hotels, …).  

Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de kleuren “Pure”, “White” en “Black”, te kiezen al naargelang de kleur van het te behandelen 

oppervlak.

PRODUCTINFORMATIE

• Universeel gebruik

• Biedt extra bescherming

• Voegt glans toe

• 0% VOC

• Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar

• Basis: mengeling van natuurlijke oliën

• Dichtheid: 0,93 – 1,4 g/cm³

• Vlampunt: > 65°C

• VOC gehalte: 0 g/L

DROOGTIJD 6 - 8 u

UITHARDINGSTIJD 48u

TOEPASSINGSINFORMATIE Alle reeds behandelde houten oppervlaktes binnenshuis

VERBRUIK 0,5 liter = 75-100 m²

WERKTEMPERATUUR 8 - 30 °C

VOCHTIGHEIDSTOEPASSINGSBEREIK 40 - 60%

STOCKAGE

Het product kan gedurende 12 maanden worden 

gestockeerd in een droge omgeving en in de 

oorspronkelijke verpakking.  

Vorstvrij bewaren.

REINIGING
Ten vroegste na 48u met een vochtige doek. Na 7 

dagen met Universal Soap of Surface Care

Specifieke kenmerken

Technische kenmerken
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OPMERKINGEN

Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het 

oppervlak kleverig wordt. 

Zorg voor voldoende ventilatie.

*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.

TOEPASSINGSINFORMATIE

> Gebruiksaanwijzing meubels, trappen & werkbladen

STAP 1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.

STAP 2. Verstuif Rubio Monocoat Surface Care op de oppervlakte

STAP 3. Reinig het oppervlak met een dweil, mop of Microfiber Pad. 

STAP 4. Laat drogen (± 15 min). Opgelet, laat niet te veel product op het oppervlak staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen. 

Neem het oppervlak niet in gebruik zolang het niet volledig droog is.

STAP 5. Neem de Universal Maintenance Oil en roer goed door tot een homogeen mengsel verkregen is. 

STAP 6. Breng een kleine hoeveelheid olie aan met een borstel en verdeel nadien met een beige of rode Rubio Monocoat Scrubby pad 

of handschuurmachine met een kleine beige of rode 5,9 inch Rubio Monocoat pad (je kan de Rubio Monocoat Mouse Pad ook 

gebruiken voor kleinere voorwerpen en hoeken). Werk bij voorkeur in zones van 2 tot 4 m² (zones die je binnen 15 minuten max. kan 

afwerken, inclusief volgende stap).

STAP 7. Laat enkele minuten inwerken en veeg daarna alle overtollige olie weg met een doek of een handschuurmachine met een 

kleine witte 5,9 inch Rubio Monocoat pad. Elke behandelde zone moet binnen de 15 minuten drooggewreven worden en mag niet 

meer plakkerig aanvoelen. 

Gebruiksaanwijzing

> Gebruiksaanwijzing vloeren

STAP 1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.

STAP 2. Giet max. 50 à 100 ml Universal Soap in een emmer met 10 L water.

STAP 3. Reinig het oppervlak met een dweil, mop of Microfiber Pad. 

• Tip: de beste werkwijze is met twee emmers: één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de dweil te spoelen.
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STAP 7. Werk in zones van 5-10 m². Begin elke zone door de randen te behandelen met een beige of rode Scrubby pad. Breng 

vervolgens om de 0,5 meter een kleine hoeveelheid Universal Maintenance Oil aan met een kwast. Spreid uit in de richting van het hout 

met een polijstmachine met een beige of rode 16 inch pad.

STAP 8. Verwijder alle overtollige olie grondig met een doek of een polijstmachine met een witte pad 16 inch. 

STAP 9. Nadat je alle zones hebt afgewerkt, ga er opnieuw over met een nieuwe witte pad. Nu mag het oppervlak niet plakkerig 

aanvoelen.

• Roer het product goed op voor applicatie.

• Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.

• Onderhoud met Rubio Monocoat Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden van zodra het behandelde

oppervlak te veel slijtage begint te vertonen of van zodra de kleur moet worden opgefrist.

> Verpakking

Blik 0,5 L

Rubio Monocoat 

Universal Soap

Rubio Monocoat Oil 

Plus 2C

Tips & Tricks

WAARSCHUWING

Doeken en andere tools die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden 

ondergedompeld in water.

OPMERKING

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!

Gerelateerde producten

STAP 4. Spoel na met zuiver water. Opgelet, laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om gewoon vochtig te reinigen.

STAP 5. Laat drogen (± 15 min). Loop niet op de vloer zolang hij niet volledig droog is.

STAP 6. Neem de Universal Maintenance Oil en roer goed door tot een homogeen mengsel verkregen is.
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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

Certificaten

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: 08/04/2022.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.

http://www.rubiomonocoat.com
mailto:info@rubiomonocoat.com
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