
Rubiomonocoat Oil Remover

OIL REMOVER

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Oil Remover is een kant-en-klaar product voor het verwijderen van olievlekken gemaakt tijdens het werken met Rubio
Monocoat Oil. Het product kan aangewend worden op verscheidene ondergronden, maar dient altijd eerst getest te worden op een niet-
zichtbare plaats.
 
GEBRUIKSAANWIJZING:
1. RMC Oil Remover aanbrengen op de vlek.
2. Gedurende enkele minuten laten inwerken.
3. Met een doek of keukenpapier droogdeppen.
4. Het oppervlak voldoende nareinigen met water.

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.

OPMERKING:
Het is aangeraden beschermende handschoenen te dragen tijdens het reinigen met RMC Oil Remover.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand: vloeibaar
Kleur: kleurloos
Geur: kenmerkend
Vlampunt: 61,5 °C
Dichtheid: 1,027 - 1,031 kg/L
Oplosbaarheid: oplosbaar in water, oplosbaar in organische oplosmiddelen

HOUDBAARHEID:
Het product kan tot 24 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.
Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING: 
Flesje 100 ml 

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 NV 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.

REINIGING - INTERIOR

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
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