
- 100% VOC-vrij!
- Respecteert de typische ‘look and feel’ van het hout
- Minimaal verbruik - 1 liter per 30 à 50 m2
- Geen aanzetten, noch overlappingen.
- 35 standaardkleuren
- Eenvoudig in onderhoud
- Niet watergebaseerd
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, 
 zowel voor meubels als voor vloeren
 (massief hout, fi neerhout, MDF, enz…)
- Zeer goede slijtvastheid
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor
 toepassingen in keukens en badkamers.
- Hittebestendig

OIL

Rubiomonocoat OIL PLUS
HARDWAX-OLIE
BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN LAAG.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN EN WERKING VAN HET PRODUCT: 
Door zijn unieke technologische eigenschappen zal Rubio Monocoat 
Oil Plus – in tegenstelling tot de traditionele hardwax-oliën - een 
moleculaire binding aangaan met de houtvezels, waardoor men 
een zeer duurzame bescherming verkrijgt. Tijdens het aanbrengen 
zal Rubio Monocoat Oil Plus zich onmiddellijk verankeren in de 
bovenste microns van het oppervlak. Deze houtvezels kunnen 
maar een bepaalde hoeveelheid olie binden, met als gevolg dat de 
ongebonden olie zich niet kan vastzetten. 
Het overtollige product kan eenvoudig worden verwijderd. 

RENOVATIE:
Deze behandeling wordt toegepast wanneer krassen of brandvlekken 
gemaakt werden of wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) 
te sterke slijtage vertoont. Tijdens lokale behandelingen zullen enkel 
de door beschadiging vrijgekomen vezels zich binden met de nieuwe 
olie. Raadpleeg onze brochure onderhoud en renovatie.

DROOGTIJD: 
Zorg voor voldoende ventilatie. Na een droogtijd van 24 tot 36 uur 
kan het oppervlak opnieuw belopen worden

Plaatsen die extreem intensief belopen worden, schermt men bij 
voorkeur gedurende +/- 1 week af met een ademend materiaal, en 
dit vanaf 48 uur na het aanbrengen van Rubio Monocoat Oil Plus.

ONDERHOUD:
Na een behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus duurt het in het 
totaal 3 weken vooraleer de vloer volledig doorgehard is. We raden 
aan om tijdens de eerste week enkel te reinigen met een stofzuiger 
of met een stofwisser voorzien van een droge doek. Gebruik GEEN 
vochtige doekjes! Tijdens de tweede week kan eventueel voorzichtig 
met een in zuiver water gedrenkte en goed uitgewrongen dweil 
schoongemaakt worden. Na 3 weken kan men het onderhoud starten 
met de onderhoudsproducten uit het Rubio Monocoat-gamma. Geen 
voedende zepen gebruiken die olie of silicone bevatten. Raadpleeg 
onze brochure onderhoud en renovatie.

VEILIGHEID: 
Rubio Monocoat Oil Plus is een niet-gevaarlijk en milieuvriendelijk 
product. Raadpleeg onze veiligheidsfi che voor de specifi caties. 

VERVOER: 
Geen specifi eke maatregelen te nemen zowel bij weg, zee- als 
luchttransport.

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Raadpleeg onze uitgebreide gebruiksaanwijzing. 

VERBRUIK:
1 liter / 30 à 50 m2.
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 en hardwaxen
Kleur: 35 standaardkleuren
Consistentie: vloeibaar
Vlampunt cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)
Vaste stofgehalte: > 90%
Densiteit: Pure: 0.93 g/cm3 - kleuren: variert van 1 tot 1.4 g/cm3
VOC-vrij: 0 g/l (2004/42/CE,1999/13/CE)
Weerstand tegen waterbelasting (NEN-EN 13442): geen visuele of 
voelbare veranderingen.
Weerstand tegen slijtage (NEN 2072 – Taber Abraser en CS 17 
schuurwieltjes): sterke indringing basantol vloeistof pas na 800 à 
1000 omwentelingen.
Hittebestendigheid: tot 100 °C

OPSLAG: 
Het product kan gedurende 24 maanden worden opgeslagen in
een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking.

VERPAKKING:
0,20 ml -100 ml - 0,5 liter - 1 liter - 2,5 liter en 5 liter - in blik. 

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.

   UW VERDELER:

OLIE - INTERIOR

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 fi che. 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 fi ches 
kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Raadpleeg de veiligheidsfi che vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 24/06/10.


