
Rubiomonocoat KOKA TĪRĪTĀJS ĀRDARBIEM 
(EXTERIOR WOOD CLEANER)

SUNPRIMER COLOR

SAGATAVOŠANA-ĀRDARBIEM

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

EXTERIOR WOOD   
     CLEANER

APRAKSTS:
Rubio Monocoat Koka tīrītājs ārdarbiem tiek izmantots, lai attīrītu koka dēļus, žogus, ārdurvis, nojumes u.c. Noņem 
pelēko krāsu, pelējumu un netīrumus. 

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:
1.  Samitriniet virsmu ar ūdeni. Izmantojiet šļūteni - nelietojiet augstspiediena mazgātāju. 
2.  Uzklājiet Rubio Monocoat Koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner), izmantojot platu birsti vai ko tamlīdzīgu. 

Vieglai tīrīšanai - produktu var atšķaidīt ar ūdeni 1:2
3.  Mazgājiet apstrādāto laukumu ar asu birsti visā virsmas garumā līdz tā ir tīra,  

 bet vienlaicīgi saudzējiet koku un tā struktūru. 
4.  Rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni līdz vairs neveidojas putas.
5.  Ļaujiet virsmai nožūt.
6.  Apstrādājiet virsmu ar kādu no Rubio Monocoat koka aizsardzības līdzekļiem (pēc Jūsu izvēles), kas paredzēts ārdarbiem.

SVARĪGI: RMC Koka tīrītājs ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner) + 2- komponentu Terašu eļļa (Decking Oil Duo System)
Laba sagatavošanās ir svarīga, lai sniegtu otimālu sistēmas garantiju turpmākajos gados.
Visu jauno, novecojušo un iepriekš apstrādāto koksni ir jāapstrādā ar RMC Koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner).

PRIEKŠROCĪBAS:
Jaunam kokam:    > Noņem smērvielas/taukus, kas dabiski veidojas dažādiem kokiem.

> Izmazgā dabisko koka pigmentāciju, līdz ar to grunts krāsa būs izteiksmīgāka.
> Atver koka poras, līdz ar to gala rezultāts būs vienmērīgāks un izmantojot nano tehnoloģiju  
   tas ļaus nodrošināt iespaidīgu krāsu pigmentāciju uzklājot RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer Color).

Apstrādātam un pelēkam kokam: 
                             > Attauko un novērš pelēcīgumu, ar šo darbību vienmēr ir jāsāk, lai panāktu vienmērīgu krāsojumu un 
                                kontrolētu gala rezultātu.

 
PATĒRIŅŠ:
Ar birsti: +/- 10 m2/l.
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.

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

IEPAKOJUMS:
1L – 5L 

RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV  
IZPLATĪTĀJS: SIA “GLASS&WOOD”
Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118 
Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447
E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv




