
VOORBEREIDING

Planken worden professioneel geschuurd en 
nadien gelijkmatig gepolierd met een net 
korrel 80. Het eindresultaat is afhankelijk van 
een goede voorbereiding.
Vooral bij het aanbrengen van kleuren moet 
het oppervlak gelijkmatig gepolierd worden 
zodat geen kleurverschillen kunnen optreden.

Stof moet zeer grondig verwijderd worden !! 
Met deze nieuwe technologie zal de Olie zich 
binnen de 15 sec moleculair verbinden met de 
houtvezel door een chemische reactie. Indien 
er stof aanwezig is zal de olie zich binden met 
het stof en zal deze, bij het verspreiden van 
de Olie met de witte pad, een microscopische 
pasta vormen bovenop de vloer. De Olie zal als 
het ware gebonden zijn met het stof ipv met 
de houtvezels. 

Twee methodes: 
1. Doek zeer lichtjes bevochtigen met de Rubio 

Monocoat Cleaner en hiermee de vloer 
reinigen. Door de weinige cleaner zal het 
stof elektrostatisch worden opgenomen 
door de bevochtigde doek.

2. Zeer grondig stofzuigen met professioneel 
materiaal. Ter controle of het stof goed is 
verwijderd wordt er aangeraden om een test 
te doen met de Cleaner na het stofzuigen.

Indien er nog stof wordt opgenomen door 
de met cleaner bevochtigde doek is er 
onvoldoende stof verwijderd.

De Rubio Monocoat wordt met een roerstok 
opgemengd zodat er geen kleurpigmenten op 
de bodem van bus achterblijven. 

Rubio Monocoat Oil

GEBRUIKSAANWIJZING
(PLANKENVLOER MET VELLING)

Men werkt in zones van 5 à 10 m2 zoveel 
mogelijk in de lengterichting van de planken.
Werktijd: ca 10 à 20 min per zone.

Inzetten van zijkanten met doek. (foto 1)

Streepsgewijs aanbrengen met doek in de 
lengterichting van de planken. (foto 2)

Gelijkmatig verspreiden van de aangebrachte 
strepen met witte pad (op foto: 
zes plankenbreedtes ineens). (foto 3)

Olie blijven verspreiden tot de pad geen 
kleurringen meer vormt. (foto 4)

Overtollig product naar volgende plank 
brengen (op foto: zevende plank) (foto 5)
1ste pad wordt aan de kant gelegd om 
opnieuw gebruikt te worden in de volgende 
zone.

Zijkanten en vellingen worden met keukenrol 
(of doek) drooggewreven. (foto 6 en 7)
Men kan zonder probleem het behandelde 
oppervlak belopen voor deze bewerkingen.
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Een 2de nieuwe pad wordt gebruikt om de 
zone compleet droog te wrijven.
2de pad wordt nadien opnieuw gebruikt om 
de volgende zone eveneens compleet droog te 
wrijven.  (foto 8)

Met 1 L Olie moet 30 à 60 m2 worden 
behandeld!!
Niet gebonden Olie moet volledig worden 
afgewreven. De kleur mag niet worden 
opgetrokken door meer Olie achter te laten. 
Men kan nooit teveel Olie weg wrijven, men 
kan wel te weinig weg wrijven.

ACHTERSTE PAD : is de verzadigde pad die 
gebruikt werd bij het verspreiden van de 
oliestrepen.
VOORSTE PAD: is de pad die werd gebruikt 
voor het droogwrijven van de verspreide 
oliestrepen.
Beide pads worden opnieuw gebruikt voor 
dezelfde bewerkingen in de volgende zones.

Herhaal voorgaande bewerkingen. (foto 10)

Het is aanbevolen om na een behandeling van 
ca 40m2 dit geheel nogmaals na te wrijven 
met een nieuwe witte pad.

NA HET AANBRENGEN
BELOOPBAAR NA 24 à 36 UREN.

Afdekken ter bescherming van de vloer kan 
pas na 48 uur met een ademend materiaal, 
niet dicht gekleefd.

Volledige doorharding met optimale 
bescherming tegen water en huishoudelijke 
chemicaliën na 3 weken. In deze periode wordt 
de vloer onderhouden zonder water. Vlekken 
van water of huishoudelijke vloeistoffen 
worden onmiddellijk drooggemaakt. 

Na 3 weken kan de vloer met water en Rubio 
Monocoat Soap worden onderhouden.
Er kan zich bij het aanbrengen een lichte 
waas vormen waarin lichte (voet)afdrukken 
zichtbaar zijn. Deze zullen verdwijnen met de 
eerste poetsbeurt met water en Soap.
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10 LET OP: Doeken doordrongen van het product 
kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik 
te worden ondergedompeld in water.


