EXTERIOR
ONDERHOUDSADVIES VOOR OPPERVLAKTEN BEHANDELD MET RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
RMC Hybrid Wood Protector
Voor de afwerking van gevels, tuinhuizen en poorten valt de keuze meer en meer
op hout, al dan niet in combinatie met andere materialen. De bescherming van
het hout kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het beoogde
resultaat. Rubio Monocoat heeft al jaren met succes de Rubio Monocoat Hybrid
Wood Protector in zijn gamma, een hoogwaardige olie die in één laag het
buitenhout kleurt en beschermt.
Moleculaire binding
DE ULTIEME HOUTBESCHERMING
GEBASEERD OP MOLECULAIRE BINDING

Dekkende verf:
• filmvormend
• meerdere lagen (tussenschuren)
• niet herstelbaar
• voelt niet natuurlijk aan

Traditionele buitenoliën en -beitsen:
• verzadiging
• meerdere lagen
• moeilijk herstelbaar (overlappingen)
• onderhoudsintensief

Rubio Monocoat olie:
• moleculaire binding
• geen overlappingen
• eenvoudig in het onderhoud
• behoud de natuurlijk look and feel

Rubio Monocoat is dé referentie voor het
kwaliteitsvol en milieuvriendelijk beschermen
van hout. De geavanceerde technologie van de
moleculaire binding, waarop de werking van Rubio
Monocoat gebaseerd is, maakt Rubio Monocoat
oliën niet alleen duurzaam, maar ook uiterst
economisch en gebruikersvriendelijk.
De Rubio Monocoat olie verankert zich –
in enkele ogenblikken – met de bovenste
microns van het hout door een moleculaire
binding aan te gaan met de cellulosevezels
(geen filmvorming, geen verzadigsmethode).
Door deze unieke technologie onderscheidt
Rubio Monocoat zich al jaren van andere
producten voor houtbescherming.

OPFRISSEN & BIJWERKEN
Oppervlakte keuze:
mijn terras of
meubilair heeft last
van mosgroei

WANNEER
1

2

3

1e na 6 maanden op locatie
herhalen
2e na 1 jaar herhalen
3e na 2 jaar periodiek herhalen

Horizontaal
Terrassen, banken, tafels en
overige oppervlakten die aan
slijtage onderhevig zijn door
gebruik.

Verticaal

mijn terras of
meubilair heeft geen
last van mosgroei

1
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Volg de stappen voor
handmatig aanbrengen

3

Voeg zowel bij horizontaal als verticaal hout altijd 10% B-Component aan de RMC Hybrid Wood Protector toe.

WANNEER

mijn hout
heeft last van
mosgroei

1

mijn hout
heeft geen last
van mosgroei

1

2

3
Afhankelijk van de
weersomstandigheden,
tussen 1 en 3 jaar

2

Volg de stappen voor
handmatig aanbrengen

3

Gevelbekleding,
schuttingen, etc.
RMC Exterior Wood Cleaner

Laat drogen

RMC Hybrid Wood Protector

Water

EXTERIOR
HANDMATIG AANBRENGEN VAN DE RMC HYBRID WOOD PROTECTOR
VOORBEHANDELING
•

Gebruik voor het vetvrij maken en het verwijderen van groene aanslag op het
hout de RMC Exterior Wood Cleaner. Dit product schuimt. (figuur 1)

•

Spoel het te behandelen oppervlak zorgvuldig af met schoon water, totdat er
geen schuim meer van het hout afkomt.

•

Laat het oppervlak goed drogen voordat u met de RMC Hybrid Wood
Protector het hout gaat behandelen.

1.

BEHANDELING
•

Voeg altijd 10% B-Component toe aan de RMC Hybrid Wood Protector.
Roer het geheel zorgvuldig door.

•

Breng een kleine hoeveelheid van de RMC Hybrid Wood Protector aan (bv.
met een paar kwaststrepen). Kwast het oppervlak niet in zijn geheel in met de
olie, dan is de kans dat hij te dik wordt aangebracht groot. (figuur 2)

•

Verdeel de olie met een witte pad, het liefst in een draaiende beweging, zodat
de poriën van het hout goed worden bereikt. (figuur 3)

•

Laat de olie gedurende enkele minuten reageren.

•

Verwijder de overtollige olie met een niet-pluizige katoenen doek. Het oppervlak
moet na het poetsen handdroog aanvoelen. Het is niet mogelijk dat er teveel
olie wordt afgepoetst, dus blijven poetsen tot het oppervlak droog aanvoelt.
(figuur 4)

2.

3.

DROOGTIJD / DOORHARDING
De RMC Hybrid Wood Protector is een zuurstofdrogend systeem. In een goed
geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 uur na behandeling in gebruik
worden genomen.

4.

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op
een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een
hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze
dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!
Wij raden u aan de technische fiche te raadplegen vooraleer u gebruik gaat maken van onze
producten. Voor meer informatie: wwww.rubiomonocoat.nl
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