
Rubiomonocoat TERAŠU EĻĻA 2C(DECKING OIL 2C)

0% VOC!  2-KOMPONENTU SISTĒMA

APRAKSTS:
RMC Terašu eļļa 2C ir 2-komponentu eļļa, kas sastāv no RMC Terašu 
eļļas (A) un RMC Akseleratora (B). Šis produkts tika izstrādāts, lai 
apstrādātu koku, kas paredzēts ārdarbiem (terases, dārza 
mēbeles, ...). RMC Terašu eļļa 2C tiek uzklāta vienā kārtā.

RMC 2-komponentu sistēmas Terašu eļļa, nodrošina ilgtermiņa 
apstrādi, ja rīkosieties sekojoši -3 soļu princips:
1. Sagatavošana- izmantojiet RMC koka tīrītāju ārdarbiem 

(Exterior wood cleaner)
2. UV staru aizsardzībai, fungicīds un nano-pigmenta beice: 

RMC Pigmentētā UV grunts (Sunprimer Color)
3.  Uzklājiet RMC Terašu eļļu 2C (Decking Oil 2C).
RMC Terašu eļļu 2 C vajag uzklāt tikai vienā kārtā. Pateicoties eļļas 
labajai molekulārajai saiknei ar koka šķiedrām, tā nodrošina ilgstošu 
aizsardzību un saglabā dabisko koka izskatu.
NORĀDĪJUMI:
1. Eļļa  piemērota tikai kokam, kurš ir tīrs un neapstrādāts ar krāsu, ja

krāsa kokam iepriekš ir bijusi, pirms eļļas lietošanas tas ir rūpīgi 
jāattīra no tās.

2. Notīriet virsmu ar RMC koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior wood 
cleaner)- iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.

3. Uzklājiet RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer Color)
- iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.

4. Pēc tam, kad virsma ir nožuvusi, uzklājiet RMC Terašu eļļu 2C
(Decking oil 2C). Produkts ir sajaukts proporcijā 1 pret 4 ( 1
tilpums Akseleratora (B) pret 4 tilpumiem Terašu eļļas (A)).
Nepieciešamo daudzumu ielejiet tīrā traukā un maisiet dažas
minūtes, līdz ir iegūta viendabīga konsistence.

5.     Izmantojiet RMC Terases otu (220 x 32), sāciet ar mazu laukuma  
    noklāšanu - 3 līdz 4 dēļiem, sāciet ar mazu eļļas daudzumu,  
    uzklājiet to šķiedru virzienā. Pēc tam paņemiet vairāk eļļas un 
    atkārtoti ar otu pārbrauciet pāri virsmai, lai nodrošinātu 
    vienmērīgu eļļas klājumu.
    Liekā eļļa, kas nav uzsūkusies ir jānoņem noslaukot ar sķiedras  
    neatstājošu lupatiņu vai Mono otu ar balto spilventiņu.
    Neatstājiet lieko eļļu nenotīrītu vairāk kā 15 min ( atkarībā no  
    gaisa temperatūras).
6. Atkārtojiet šo darbību atlikušajiem dēļiem.
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DECKING OIL 2C

- Pēc samaisīšanas RMC Terašu eļļa 2C, var tikt izmantota 6 stundas
   (atkarībā no temperatūras un mitruma).
- Aprīkojumu (otas, u.c.) var tīrīt ar RMC Bio tīrītāju (Biocleaner)
- Ūdens necaurlaidīgs kļūst pēc 24 stundām. Staigāt var pēc 36 stundām.

PATĒRIŅŠ:
RMC Terašu eļļas 2C patēriņš mainās atbilstoši šādiem 
faktoriem:

1.  Koksnes blīvums- mīkstāka koksne- lielāks patēriņš.
2. Mitruma saturs- kokam jābūt sausam. Neizmantojiet, ja mitruma

 saturs koksnē pārsniedz 12%.
3. Apkārtējās vides gaisa temperatūra- optimālajai temperatūrai

 vajadzētu būt no 15°C līdz 27°C , ar relatīvo mitrumu, kas ir mazāks 
par 80%. Nelietot atklātā saulē, lietū vai augstā temperatūrā.

4. Sagatavošana- koka sagatavošanas metode (slīpēts, ēvelēts u.c.), 
ietekmē eļļas patēriņu.

RMC Terašu eļļa 2C: Jaunam kokam 
Eksotiskai un cietai koksnei:   1 l = +/- 40 - 60m2

(+/- 16 - 25 g/m2)
Sveķainai un mīkstai koksnei:   1 l = +/- 35 -50m2 

(+/- 20 - 30 g/m2)

RMC Terašu eļļa 2C: Renovētam kokam 
Eksotiskai un cietai koksnei:    1 l = +/- 25 - 40m2

(+/- 25 - 30 g/m2)
Sveķainai un mīkstai koksnei:   1 l = +/- 25 - 35m2 

(+/- 30 -  40 g/m2)

Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes veida un 
apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu izmēģināt uz 
parauga, lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu.

EĻĻA - ĀRDARBIEM

SPECIFISKĀS ĪPAŠĪBAS: 

- Molekulāra saikne ar koku
- UV staru izturīgs, pretsēnīšu efekts
- Novērš pelēcīgumu: pigments kļūst intensīvāks
- Ātri žūstošs, kas nodrošina ātru un efektīvu aizsardzību    
   pret mitrumu 
- Laba izturība pret nodilumu
- Piemērots termiski apstrādātam kokam
- Piemērots rūpnieciskos procesos 
- Viegli uzglabāt
- Elpojošs
- Nesatur ūdeni
- Nesatur gaistošos organiskos  savienojumus (VOC)
- Nesatur formaldehīdu            
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DECKING OIL 2C

APKOPE: 
Tā kā koksne var sarauties un izplesties, laika gaitā parādās smalkās 
(mikro) plaisas. Jo īpaši tas ir aktuāli terasēm, kas ir pakļautas 
patstāvīgai ūdens ietekmei, UV staru iedarbībai un nodilumam. Šīs 
smalkās plaisas var aizsargāt izmantojot RMC apkopes programmu. 
(skatīt produkta lietošanas instrukciju).

UZGLABĀŠANA:
Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā orģinālajā 
iepakojumā.

IEPAKOJUMS:
Var kombinēt 1,3 l : 1 l RMC Terašu eļļa un 0,3 l RMC Akselerators 
Var kombinēt 3,5 l : 2,750 l RMCTerašu eļļa un  0,750 l RMC Akselerators

UZMANĪBU: Lai aizsargātu savu apstrādāto terasi, neizmantojiet 
nekādus kodīgus un bīstamus produktus un ceļa sāli, kas var bojāt 
apstrādāto virsmu. 

EĻĻA - ĀRDARBIEM

Nekādā gadījumā produktu nedrīkst atšķaidīt! Drēbes, kas ir 
saskārušās ar eļļu var spontāni aizdegties, tāpēc piesardzības 
nolūkos, pēc lietošanas tās ir jaiemērc ūdenī!

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir 
piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par 
iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā infornācija var tikt labota, kas tiks publicēta, 
pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par  neapmierinošu 
rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta 
pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var 
pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com




