Reiniging parketvloer
RMC Soap
RMC Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede houten
oppervlakken. De zeep verwijdert grondig alle vuil en vet en behoudt hierbij de matte, natuurlijke
uitstraling van het hout. Geconcentreerd, uiterst economisch qua verbruik. Verpakkingen: 1L en 2L.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Soap is een onderhoudszeep voor de regelmatige schoonmaakbeurt van geoliede
oppervlaktes. Verwijdert grondig alle vuil en vet, zonder een laag op te bouwen. Behoudt de matte,
natuurlijke uitstraling van het hout.
Rubio Monocoat Soap is sterk geconcentreerd en dus uiterst economisch.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Stofzuigen.
2. Giet 100 ml RMC Soap in een emmer met 10 L water.
3. Reinig het oppervlak met een dweil.
4. Droogtijd: +/- 15 minuten.
Belangrijk: Laat geen water op de oppervlakte staan, het volstaat om vochtig te reinigen.
Niet op de vloer lopen zolang hij niet volledig droog is.
Tip: De beste werkwijze is met twee emmers: een met het zeepmengsel en een met zuiver water om het
vuil uit de dweil te spoelen.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Geur: citrusvrucht
Kleur: geel
Dichtheid: 1,01 kg/L
pH: 6 - 8

Reiniging parketvloer
RMC Surface Care
De RMC Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de RMC Soap. Heel
geschikt voor het reinigen van kleinere ruimtes en lokale vlekken. Verpakking: ecospray 750 ml.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Surface Care is een kant-en-klaar reinigingsproduct voor het wekelijks of
maandelijks onderhoud van met Rubio Monocoat Oil Plus behandelde oppervlaktes, waarbij geen
water gebruikt dient te worden. Eveneens geschikt voor een snelle reiniging van lokale vlekken.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Verstuif Rubio Monocoat Surface Care op de oppervlakte.
2. Wrijf droog met een mop of een microvezeldoek.
3. Laat de oppervlakte gedurende ongeveer 15 minuten drogen.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
Kleur: kleurloos tot lichtgeel
Geur: citrusvruchten.
pH: 8-10
Dichtheid: +/- 1.00
Oplosbaarheid in water: volledig

Onderhoud parketvloer
RMC Refresh Eco
RMC Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en herstelling van alle
met olie beschermde, houten oppervlakken. Kan op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar
uitgevoerd worden. Niet gepigmenteerd, kleurherstel gebeurt met de RMC Oil Plus 2C.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, voor de opfrissing en
herstelling van alle met olie beschermde, houten oppervlakken. Naargelang de slijtage kan een
behandeling met de RMC Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd
worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.
De RMC Refresh Eco is niet gepigmenteerd. Als ook de kleur hersteld moet worden, gebruikt men de
RMC Oil Plus 2C in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk behandeld werd.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Reinig het te behandelen oppervlak met RMC Soap of RMC Surface Care. Laat drogen.
2. Verstuif een kleine hoeveelheid RMC Refresh Eco op het te behandelen oppervlak.
3. Spreid het product uit in de richting van de houtvezels met een microvezeldoek.
4. Laat het oppervlak minimaal 1 uur drogen vóór gebruik.
VERBRUIK:
1 liter = +/- 100 m2
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte
verbruik te bepalen.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Kleur: wit
Geur: karakteristiek
Densiteit: 1 kg/L
Oplosbaarheid: volledig oplosbaar
VOC-gehalte: 0 g/L

Onderhoud parketvloer
RMC Universal Maintenance Oil
RMC Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opfrissen van hout dat behandeld
werd met Rubio Monocoat olie, alsook voor het opwaarderen van niet met Rubio Monocoat
behandelde oppervlaktes. Universeel gebruik. Heel geschikt voor 'high traffic' zones. Geeft iets meer
glans. Beschikbaar in 5 kleuren. 0% VOC. Verpakking: blik 500 ml.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil is een universele onderhoudsolie die ingezet wordt ter
opfrissing van zowel kleur als bescherming van geoliede houten oppervlaktes. De frequentie van dit
onderhoud hangt af van de intensiteit waarmee de vloer belopen wordt. Het wordt aanbevolen deze
behandeling uit te voeren voordat de kleur vervaagt.
GEBRUIKSAANWIJZING:
Een behandeling met RMC Universal Maintenance Oil kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder
professionele voorkennis.
1. Maak de vloer vuil- en stofvrij.
2. Reinig de vloer grondig met water en RMC Soap.
Spoel goed na met water zodat alle zeepresten verwijderd zijn. Laat goed drogen.
3. Manuele toepassing: de olie aanbrengen met een doek, een borstel of een spons. Machinale
toepassing: de olie aanbrengen met een
boenmachine met beige pad. Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m2. Elke behandelde zone dient
binnen de 15 minuten met
keukenpapier of een katoenen doek drooggewreven te worden. Bij gebruik van de boenmachine:
droogwrijven met witte pad.
4. Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6-8 uur droog zou moeten zijn.
Tijdens de eerste week enkel reingen met een vochtige doek. Daarna kan gereinigd worden met de
RMC Soap.

VERBRUIK:
0,5 liter = 75 tot 100 m2 (naargelang de graad van slijtage).
Zeer weinig product gebruiken om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.
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.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Basis: mengeling van natuurlijke oliën
Consistentie: vloeibaar
Vlampunt cc (astm d93) : > 65°C
Densiteit: 0.93 – 1.4 g/cm3
VOC gehalte: 0 g/l
OPGEPAST:
Het product mag in geen enkel geval worden verdund! Doeken die doordrongen zijn met olie
kunnen spontaan ontbranden en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

Vlekken parketvloer
RMC Grease Remover
RMC Grease Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van vetvlekken op een met
Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. Zo snel mogelijk na het ontstaan van de vlek
aanbrengen, om het indringen van de vlek te voorkomen. Verpakking: ecospray 500 ml.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Grease Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van verse
vetvlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. Er wordt aangeraden dit product
onmiddellijk na het ontstaan van de vlek aan te brengen, waardoor voorkomen wordt dat het vet kan
indringen.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. RMC Grease Remover verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een doek of keukenpapier droogdeppen.
4. Het volledige oppervlak goed nareinigen. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of
reinig met RMC Surface Care.
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men
het gewenste resultaat bereikt heeft.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand (20 °C): vloeistof
Uitzicht/kleur: helder, blauw
Vlampunt: ca. 11 °C
Densiteit (20 °C) (ASTM D 4052): 0.806 – 0.850 kg/L
Oplosbaarheid in water: volledig

Vlekken parketvloer
RMC Limespot Remover
RMC Limespot Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kalkhoudende
vlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte. Kan ook ingezet worden bij
urinevlekken. Verpakking: ecospray 500 ml.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Limespot Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van
kalkhoudende watervlekken op een met Rubio Monocoat Oil behandelde oppervlakte.
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. RMC Limespot Remover verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een doek of keukenpapier droogdeppen.
4. Het volledige oppervlak goed nareinigen. Gebruik hiervoor een met water bevochtigde doek of
reinig met RMC Surface Care.
Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men
het gewenste resultaat bereikt heeft.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand (20 °C): vloeistof
Uitzicht/kleur: helder, kleurloos
Vlampunt: > 55 °C
Densiteit (20 °C): 1.012 kg/L
Oplosbaarheid in water: volledig

Vlekken parketvloer
RMC Tannin Remover
RMC Tannin Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kringen of vlekken op
hout die veroorzaakt zijn door de reactie van zuur en water. Dergelijke kringen en vlekken ontstaan
vaak bij een combinatie van vocht en metaal. Kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede
als gewaxte oppervlakken. Ook geschikt voor buitentoepassingen. Verpakkingen: ecospray 500 ml en
1 L.

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Tannin Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van kringen of
vlekken op hout die veroorzaakt zijn door de reactie van zuur en water. Deze vlekken komen vaak
voor bij een combinatie van vocht en metaal (bv een vochtig blik frisdrank op een aanrecht). Het
product kan zowel gebruikt worden op onbehandelde, geoliede als gewaxte oppervlakken. Ook
geschikt voor buitentoepassingen!
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. RMC Tannin Remover verstuiven op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een vochtige doek de losgekomen vlek wegnemen.
4. Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot
men het gewenste resultaat bereikt heeft.
5. Laat het oppervlak volledig drogen.
6. Indien de bescherming zou aangetast zijn: behandel het oppervlak opnieuw met RMC Oil Plus 2C.
We raden ten zeerste aan om eerst een staal te zetten op een plaats die niet zichtbaar is, om de werking
van het product op uw specifieke houtsoort te testen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een
verkeerde toepassing.
TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand (20 °C): semi-visceus, vloeibaar
Uitzicht/kleur: opaque
Geur: geurloos
Densiteit (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
Oplosbaarheid: oplosbaar in water

