
Rubiomonocoat HIBRĪDS KOKA AIZSARDZĪBAI
 (HYBRID WOOD PROTECTOR)0% VOC! 

APRAKSTS:
RMC Hibrīds koka aizsardzībai ir ekoloģisks aizsargpārklājums jaunam 
un novecojušam kokam. Aizsargā pret izbalēšanu un koka puves. 
Piemērots: fasādēm, terasēm, žalūzijām, dārza mēbelēm, rāmjiem, 
pontoniem u.c. Produktu var lietot arī iekšdarbos. Garantēta aizsardzība 
uzklājot tikai vienā kārtā. Viegli kopjams-atjaunošanai nav nepieciešams 
koku slīpēt. Neveido plēves slāni un nelobās.

1. SAGATAVOŠANA
- Samitriniet koku.
- Notīriet virsmu ar vidēji cietu neilona birsti un RMC Koka tīrītāju    
  ārdarbiem (Exterior wood cleaner) 
- Rūpīgi noskalojiet, līdz vairs neveidojas putas.
- Ļaujiet nožūt.

RMC Koka tīrītājs ārdarbiem (Exterior wood cleaner)  
nepiecieġams: 1 litrs = +/- 15 m2

a) Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet produktu.
b)   Uzklājiet RMC Hibrīdu koka aizsardzībai plānā kārtā, izmantojot 

plakanu otu vai RMC Terases otu.
c) Ļaujiet produktam reaģēt - nogaidiet 10 min.
d)   Vēlreiz pārbrauciet ar to pašu otu pāri virsmai (bez papildus produkta)
e)   Pēc 5 min lieko produktu jānoņem noslaukot ar sķiedras neatstājošu 

lupatiņu.

3. APKOPE
Parastā apkope: RMC Ziepes ārdarbiem (Exterior Soap) 
- Noskalojiet virsmu.
- Kārtīgi sakratiet aerosolu. Uzsmidziniet uz virsmas- tīriet. 
- Ļaujiet nožūt.

Atjaunošana: RMC Hibrīds koka aizsardzībai (Hybrid Wood Protector)
Ja krāsa sāk izbalēt, atkārtojiet 1. un 2. soli (sagatavošana un lietošana) šajā
instrukcijā.

IEKŠDARBIEM

RMC Hibrīds koka aizsardzībai (Hybrid Wood Protector) ir piemērots arī 
iekšdarbiem, piemēram, mēbelēm, koka paneļiem, griestiem, palodzēm u.c. 

1. NoslǭpǛjiet virsmu, atbrǭvojiet to no putekǸiem.
2. UzklǕjiet nelielu daudzumu produkta, izmantot lupatiǺu vai otu.
3. Ƿaujiet produktam reaǥǛt - nogaidiet daģas minȊtes. lieko produktu  
 jǕnoǺem noslaukot ar sǵiedras neatstǕjoġu lupatiǺu. Virsmai jǕbȊt sausai.

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

HYBRID WOOD
        PROTECTOR

Lai apstrǕdǕtu koku iekġtelpǕs, piemǛram, koka grǭdas, kǕpnes u.c., 
mǛs iesakǕm izmantot : RMC EǸǸa Pluss 2C (Oil Plus 2C)
Iekġdarbiem nepiecieġams: +/- 50 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..

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:
Var izmantot jebkuram koka tipam ( eksotiskam kokam, skujkokam, 
termiski apstrādātam kokam u.c.). Nelietot produktu atklātā saulē, lietū 
vai temperatūrā, kas ir zemāka par 10ºC. Nenosedziet un nenovietojiet 
smagus priekšmetus un apstrādātās virsmas, līdz tā ir pilnīgi sausa. 
Pēc lietošanas rūpīgi aizveriet iepakojumu, sargājiet to no tiešiem 
saules stariem, sala un mitruma. Produktu nekādā gadījumā nedrīkst 
šķaidīt!
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:
Fizikālais stāvoklis: šķidrs
Smarža: linsēklu eļļa
Tilpums: 0.95 – 1.3 kg/l
VOC: 0 g/l
Krāsa: Natural, Teak, Royal, Wine, Red, Chocolate, Grey, Black, 
Autoclave Green.
QUV: testēts atbilstoši EN 927-6 normām
Atbilst drošības normām: EN 71-3.

IEPAKOJUMS:
100 ml pudele, 0,5 litru pudele, bundža: 1 un 2.5 litri.

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

EĻĻA - ĀRDARBIEM

Produkts vienmēr jālieto kopā ar  RMC produktiem.

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

ĀRDARBIEM

2. LIETOŠANA

Ūdens necaurlaidīgs pēc: 24-36 h. Gatavs lietošanai pēc: 48 h. 
RMC Hibrīds koka aizsardzībai (Hybrid wood protector) nepieciešams: 
ārdarbiem: +/- 30m2/L

UZMANĪBU:




