WoodCream

MŰSZAKI ADATLAP I EXTERIOR

Rubio Monocoat WoodCream
A Rubio® WoodCream vízbázisú krém, amellyel kezelve a fát, víztaszítóvá teszi azt. Ez
hosszútávú gyöngyház hatást eredményez. A krém állag miatt könnyen alkalmazható,
különösen függőleges fafelületekre. A Rubio WoodCream 7 szürke árnyalatban kapható,
amely koros megjelenést ad a fának. Kapható egy átlátszó változat is, amely nem gátolja a fa
természetes öregedését, de közben védi és víztaszítóvá teszi azt. Ez az átlátszó változat a már
idős faanyag védelmére is használható.
A választott színtől, fafajtától és a függőleges fa tájolásától függően a szín 2-5 évig lesz tartós.
Ezután a természetes szürke árnyalatok kezdenek fokozatosan dominálni a fán. Körülbelül 2
év elteltével a gyöngyház hatás fokozatosan csökken.

TERMÉK INFORMÁCIÓ
› Egyedi jellemzők
·
·
·
·
·
·
·

Vízálló eredmény, hosszú távú gyöngyház hatással
Öntisztuló
Krém állag az optimális kényelem érdekében
Válasszon 7 szín közül az idős megjelenéshez, az átlátszó változat pedig megvédi a már idősödő kültéri falakat
0 % VOC - oldószermentes
Nem filmképző, nem hámlik le
Kiváló puha fafajtákhoz

› Műszaki adatok
·
·
·
·
·
·
·
·

Alap: vízbázisú
Halmazállapot: krém
Sűrűség: 950-1050 g/L
Savasság: 8,0 - 9,0
Fényesség: matt
Száradási idő: az éghajlati viszonyoktól függően: kb.12 óra
30 perc után tapintásra száraznak érződik
A gyöngyház hatás már 3 óra elteltével megjelenik.

› Színek fenyőre kenve

Transparent #0

Aged #1

Aged #2

Aged #3

Aged #4

Aged #5

Aged #6

Aged #7
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› Színek Thermowoodra kenve

Transparent #0

Aged #1

Aged #2

Aged #3

Aged #4

Aged #5

Aged #6

Aged #7

MEGJEGYZÉS:
· Az átlátszó #0 szín felhasználható a többi szín intenzitásának csökkentésére is.
· A különféle Rubio WoodCream színekben lévő pigment hozzájárul a fa védelméhez a szürkülés ellen.
FIGYELEM Az átlátszó #0 szín nem pigmentált, ezért kültérben meg fog jelenni a fán a természetes szürkeség.

› Kiszerelés
100 ml, 1 L, 2.5 L, 5 L és 20 L-es doboz
› Tárolás
A termék legfeljebb 12 hónapig tárolható, száraz helyen és az eredeti csomagolásában.
Fagymentes helyen tárolja.

ALKALMAZÁS INFORMÁCIÓ
A Rubio WoodCream víztaszítóvá teszi fát és szürke színárnyalatainak felhasználásával a fa természetes öregedését adja vissza.
A fa víztaszító lesz, anélkül hogy megváltozna a kezelt felület természetes tulajdonsága. A víz taszítása miatt a fa is kevésbé
hajlamos a zsugorodásra és megduzzadásra. Hosszú esőzések után a gyöngyház hatás ideiglenesen eltűnik, de a fa kiszáradása
után visszatér. Kapható átlátszó változat is, amely lehetővé teszi a fa természetes öregedését, de védi és víztaszítóvá teszi azt.
Ez az átlátszó változat védi a már öregített faanyagot is.

A.
Víztaszító tulajdonság,

Rubio WoodCream-mel kezelve.

B.
Nedvszívó jellegű,

Rubio WoodCream-mel nincs kezelve.
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› Előkészítés
· Környezet hőmérséklete: 10 °C - 25 °C
· Hordozó hőmérséklete: 10 °C - 25 °C
· Felviteli hőmérséklet: 10 °C - 25 °C
› Használati útmutató
LÉPÉS 1
Ügyeljen arra, hogy a függőleges fa száraz és tiszta legyen. Rendkívül szennyezett és olajos fa
vagy penészfoltok esetén javasoljuk, hogy a faanyagot Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner
kültéri fatisztítóval tisztítsa meg előbb. Az Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner használata
után a fát alaposan le kell öblíteni vízzel, mielőtt felhordja a Rubio WoodCream-et. Használat
előtt olvassa el a mellékelt műszaki adatlapot.

LÉPÉS 2
Keverje fel alaposan a Rubio WoodCream-et, mielőtt felviszi a felületre (hígítatlanul). Dolgozzon
óvatosan és egyenletesen a függőleges felületen egy fal-mennyezet ecsettel, a fa szálirányában.

LÉPÉS 3
Azonnal dörzsölje a terméket szálirányban a fára egy szivaccsal, rongggyal vagy kefével, ha
durva a felület. Dolgozzon vízszintes irányban 3-4 táblás zónában. Ne hordja fel a terméket túl
vastagon. Csak annyi krém szükséges a hatékony védelemhez, amennyit a fa képes elnyelni.
› Felhasználás:
· Az alapfelület típusától függően: 60 - 80 g/m²
· Az adat tájékoztató jellegű. A pontos felhasználás kiszámításához mindig ajánlatos mintát készíteni.
› Tippek és trükkök
· Javasoljuk, hogy mindig használjon mintát.
· A Rubio WoodCream kiválóan alkalmas puha fafajtákhoz. Gazdag tartalommal rendelkező fafajtákon, mint például a tölgy,
a vörös cédrus, az afelia stb., elszíneződést okozhat a vízben oldódó vagy olajos vegyületek kimosódása miatt.
· Vigyen fel 60–80 g/m²-t egyetlen rétegben. A pontos mennyiség függ az alapfelület típusától.
· Ne használjon túl sok terméket: csak annyi krém szükséges a hatékony védelemhez, amennyit a fa képes elnyelni.
· A maximális megengedett nedvességtartalma 18 % tűlevelű fák és 12 % lombhullató fák esetében.
· Használat előtt alaposan keverje meg.
· Ne kezelje a fát a Rubio WoodCream krémmel közvetlen napfényben
› Eszközök

Rubio Monocoat
Sponge
standard

Rubio Monocoat
Standard
brush 100
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› Tisztítás
A használt eszközöket vízzel tisztítsa meg.
› Karbantartás
· A felület legyen tiszta és száraz, és kezelhető az induló termékkel, megelőző csiszolás nélkül is.
· A folyamat megegyezik az összesített használati utasítással.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ
A vegyi anyagok biztonságos kezelésével, tárolásával és eltávolításával kapcsolatos információkért és tanácsokért kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot, amely fizikai, ökológiai, toxikológiai és egyéb biztonsági információkat tartalmaz. Termékeinket
óvatosan kell tárolni, alkalmazni és kezelni.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson levő tájékoztatót és a biztonsági adatlapot.
A fa belső és külső védelmére és színezésére szolgáló teljes termékválasztékunkért látogasson el a www.rubiomonocoat.com weboldalra.

FORGALMAZÓ:

NYILATKOZAT: A felhasználó felelőssége saját tesztelés útján meghatározni, hogy a termék megfelelő-e a választott
alkalmazásra. A Muylle Facon NV nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. A fenti információkat módosíthatjuk,
amelyeket a műszaki adatlap felülvizsgált változatában teszünk közzé. Nem vállalunk felelősséget az olyan, nem
kielégítő eredmény miatt, amelyet a termék minőségével nem összefüggő ok okoz. Ezt a műszaki információt a jelenlegi
információk és ismeretek alapján gyűjtötték össze. A legfrissebb műszaki adatlapok kérhetőek, illetve elérhetőek a
weboldalon. TDS dátuma: 06/07/02020. A termék használata előtt ellenőrizze a biztonsági információkat.

Muylle Facon BV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)
Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
www.rubiomonocoat.com

www.rubiomonocoat.com

I

04

