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Rubio Monocoat Oil Plus 2C
W przypadku zbyt dużego ubytku w wykończeniu lub kolorze, należy 
zastosować  olej woskowy RMC Oil 2C w pierwotnym odcieniu

Aplikacja: 

Powierzchnię przeszlifować papierem ściernym 
o ziarnistości 100 lub padem GS-320.

Powierzchnię dokładnie oczyścić odkurzaczem z pyłu. 
Zalecamy użycie preparatu RMC Cleaner (do wnętrz).

Za pomocą białego pada nakładać RMC Oil Plus 2C 
(w pierwotnie zastosowanym kolorze).

Wydajność oleju jest uzależniona od stopnia zużycia 
odnawianej powierzchni ale jest bardzo wysoka. 
350 ml oleju wystarcza na pokrycie ok. 50m2.

Nie należy nakładać oleju jednorazowo na zbyt dużej 
powierzchni, ponieważ czas wchłaniania nie powinien 
przekroczyć 10 – 15 minut.

Nadmiar oleju usunąć za pomocą białego pada i/lub 
niepozostawiającej kłaczków szmatki. Pokrytą olejem 
powierzchnię dokładnie wytrzeć do sucha.

Prawidłowo wytarta z oleju powierzchnia, przy dobrej 
wentylacji pomieszczenia będzie sucha po 8-12 godzinach.

Powierzchnię można czyścić wilgotną szmatką po 48 
godzinach. Po tygodniu można ją myć wodą 
z preparatem RMC Soap.

Uwaga! Szmaty/pady nasiąknięte Rubio Monocoat 
Oil mogą ulec samozapłonowi, dlatego należy 
zamknąć je w plastikowej torebce i zanurzyć w 
wodzie, po czym wyrzucić.

TYLKO JEDNA WARSTWA BARWI I CHRONI DREWNO

PORADY DOTYCZĄCE  
KONSERWACJI 

Rubio Monocoat Oil Plus 2C

info@rubiomonocoatpolska.pl
www.rubiomonocoatpolska.com

RENOWACJA KONSERWACJA

RMC Universal Maintenance Oil
uniwersalny olej konserwacyjny w 3 kolorach

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil jest uniwersalnym 
olejem przeznaczonym do konserwacji uprzednio 
olejowanych powierzchni drewnianych bez względu na 
to, jakiego produktu użyto pierwotnie. Produkt chroni je i 
odświeża kolor. 
RMC Universal Maintenance Oil pielęgnuje podłoże, nadaje mu 
pełniejszy wygląd (lekko satynowy połysk) i zwiększa jego 
odporność na płyny. 
Zabiegi konserwacyjne RMC Universal Maintenance Oil nie 
wymagają profesjonalnych umiejętności.

Podłogę oczyścić z kurzu i brudu.

Powierzchnie dokładnie umyć za pomocą RMC Soap i 
wody, po czym starannie spłukać czystą wodą, by usunąć 
resztki mydła. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Nakładanie ręczne – Olej nakładać za pomocą włókniny, 
pędzla lub gąbki. Nakładanie mechaniczne – Olej 
nakładać za pomocą maszyny polerskiej z beżowym 
padem. Jednorazowo pracować na powierzchni od 2 
do 4 m2. W ciągu 15 minut należy wytrzeć do sucha za 
pomocą ręcznika papierowego lub bawełnianej szmatki. 
W przypadku stosowania maszyny polerskiej do wytarcia 
powierzchni należy użyć białego pada

Zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczenia. Podłoga powinna 
być sucha po 6 - 8 godzinach.

Kiedy powierzchnia wykazuje wyraźne
ślady użytkowania lub kiedy kolor 
wymaga odświeżenia należy 
przeprowadzić konserwację produktem 
RMC Oil Plus 2C (w tym samym co 
pierwotnie zastosowanym kolorze).



Rubio Monocoat Limespot, Grease i
Tannin Remover

RMC Limespot Remover: różnorakie plamy, 
plamy wapienne i przebarwienia.

RMC Grease Remover: tłuste plamy, czarne ślady 
po butach na parkiecie.

RMC Tannin Remover: czarne/garbnikowe plamy 
(reakcja chemiczna w drewnie, np. z połączenia wody 
i metalu).

Rozpylić produkt na plamę i przez chwilę pozwolić mu 
wchłonąć.

Wytrzeć wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia.

Czynność można powtarzać do chwili uzyskania 
pożądanego efektu.

OPCJONALNIE:
Jeśli powierzchnia została uszkodzona: nałożyć RMC Refresh 
Eco (bezbarwny) lub RMC Oil Plus 2C (w pierwotnie zastoso-
wanym odcieniu). Rozprowadzić produkt na powierzchni i wytrzeć 
ją do sucha szmatką niepozostawiającą kłaczków.

CZYSZCZENIE KONSERWACJA PLAMY

Rubio Monocoat Soap i 
Rubio Monocoat Surface Care

Nie zaleca się codziennego mycia powierzchni wodą z 
mydłem. Zalecamy mycie wodą z RMC Soap nie częściej 
niż raz na dwa tygodnie.

Do mebli zalecamy użycie gotowego preparatu RMC 
Surface Care.

Powierzchnię myć wodnym roztworem RMC Soap 
używając maksymalnie 50 ml preparatu na 10 litrów wody. 
Za duża ilość mydła spowoduje powstanie powłoki 
przyciągającej brud. Lepiej użyć mniej mydła lub w ogóle 
z niego zrezygnować. RMC Soap nie chroni ani nie 
wzmacnia działania oleju, którym pokryto powierzchnię.

Do mycia powierzchni najlepiej użyć mopa i dwóch 
wiader, z których w pierwszym jest letnia woda z RMC 
Soap, a w drugim czysta zimna woda do płukania 
brudnego mopa.

Nie zaleca się maszynowego czyszczenia wodą, ponieważ 
metoda ta powoduje gromadzenie się zbyt dużej ilości 
wody na powierzchni.

UWAGA!

Nie wolno używać agresywnych 
środków czyszczących. Należy również 
unikać stosowania innych substancji 
chemicznych, takich jak chlor, terpentyna 
itp. W przypadku kontaktu powierzchni 
z takimi środkami pojawią się na niej 
bardzo trudne do usunięcia plamy.

Rubio Monocoat Refresh Eco

RMC Refresh Eco stosuje się w celu odświeżenia i 
przywrócenia walorów ochronnych całej powierzchni. 
Powierzchnię można również odnowić tylko w miejscach 
intensywnie użytkowanych. Dzięki butelce z rozpylaczem 
preparat jest gotowy do użytku i jako produkt bezbarwny 
może być stosowany na powierzchni o każdym kolorze, ale 
jej go nie przywraca.  W celu miejscowego odświeżenia 
koloru należy użyć RMC Oil Plus 2C w pierwotnie 
zastosowanym odcieniu.

Za pomocą wilgotnej szmatki powierzchnię oczyścić z 
brudu i kurzu.

Rozpylić RMC Refresh Eco na powierzchni.

Użyć bardzo niewielkiej ilości produktu,
żeby powierzchnia nie stała się lepka, a następnie wytrzeć 
ją do sucha szmatką niepozostawiającą kłaczków.

Nie nakładać produktu jednorazowo na zbyt dużej 
powierzchni, ponieważ należy go wytrzeć do sucha 
w ciągu 5-10 minut. Na powierzchni nie powinny być 
widoczne ślady kółek czy pasów.

Wytarta do sucha powierzchnia w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach może być ponownie użytkowana po 
upływie ok. 1 godziny.
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