TECHNISCHE FICHE I INTERIOR

RMC OIL VARNISH 2C
Rubio® Monocoat Oil Varnish 2C is een solvent- en watervrije olie die ingezet kan worden om een
langdurige satin finish te geven aan met RMC geoliede houten oppervlaktes. RMC Oil Varnish
2C vormt een krasvast laagje op de RMC Oil Plus 2C waardoor een warme, diepe finish ontstaat.
In tegenstelling tot watergedragen vernissen, is RMC Oil Varnish 2C aan te brengen met een
boenmachine met pad. Bovendien laat RMC Varnish toe lokaal herstellingen uit te voeren bij het
verdwijnen van de glans, zowel manueel als met een boenmachine. Moet ook de kleur van het
oppervlak hersteld worden, dan dient ook een renovatie met RMC Oil Plus 2C te gebeuren, in
de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk behandeld werd.

PRODUCTINFORMATIE
› Unieke karakteristieken
∙ In één enkele laag
∙ Geen overlappingen
∙ Laag verbruik
∙ Krasvast resultaat
∙ Eenvoudig te herstellen met RMC Oil Varnish 2C voor lokale herstellingen en met
RMC Oil Plus 2C bij mechanische schade
∙ Op basis van natuurlijke ingrediënten, 0% VOC
∙ Aan te brengen met een boenmachine met pad
∙ 100% actieve stof
› Technische kenmerken
∙ Basis: mengeling van natuurlijke oliën
∙ Consistentie: vloeibaar
∙ Vlampunt cc (astm d93): > 60° C
∙ Densiteit: ± 1,05 kg/L
∙ VOC gehalte: 0 g/L
› Opslag
Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden
en in de oorspronkelijke verpakking.
› Verpakking
∙ Duoblik van 350 ml:
275 ml RMC Oil Varnish 2C (A) en 75 ml RMC Accelerator (B)
∙ Duoblik van 1,3 L:
1 L RMC Oil Varnish 2C (A) en 0,3 L RMC Accelerator (B)
∙ Duoblik van 3,5 L:
2,750 L RMC Oil Varnish 2C (A) en 0,750 L RMC Accelerator (B)

TOEPASSINGSINFORMATIE
› Voorbereiding
RMC Oil Varnish 2C dient steeds gebruikt te worden in combinatie met de RMC Oil Plus 2C.
∙ Bij een nog onbehandeld oppervlak:
Behandel het oppervlak eerst met RMC Oil Plus 2C. Raadpleeg hiervoor de technische fiche van de olie. Na een droogtijd
van minimaal 48 uur kan de RMC Oil Varnish 2C geplaatst worden.
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∙ Bij een oppervlak dat reeds eerder met RMC Oil Plus 2C behandeld werd waarvan de kleur nog intact is:
Het volstaat om het oppervlak grondig te reinigen met water en RMC Soap. Spoel goed na met water zodat alle zeepresten
verwijderd zijn. Eens het oppervlak helemaal droog is, kan RMC Oil Varnish 2C geplaatst worden.
∙ Bij een oppervlak dat reeds eerder met RMC Oil Plus 2C behandeld werd waarvan ook de kleur hersteld moet worden:
Er dient eerst een renovatie met RMC Oil Plus 2C te gebeuren, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk
behandeld werd. Na een droogtijd van 48 uur kan de RMC Oil Varnish 2C geplaatst worden.
› Gebruiksaanwijzing
STAP 1. Meng zorgvuldig de twee componenten (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.
STAP 2. Aanbrengen van de RMC Oil Varnish 2C:
Manueel: Breng RMC Oil Varnish 2C aan met een doek, borstel of spons.
Machinaal: Breng RMC Oil Varnish 2C aan met een boenmachine met rode RMC pad.
Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m². Elke behandelde zone dient binnen de 15 minuten met een niet-pluizende
katoenen doek of, bij gebruik van een boenmachine, met een witte RMC pad drooggewreven te worden.
STAP 3. Laat drogen. Zorg hierbij voor voldoende ventilatie, maar vermijd tocht. Het is aangeraden 24 uur te wachten
alvorens de vloer opnieuw te belopen!

Opgepast
Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden
ondergedompeld in water.

› Tips
∙ Voor een optimaal resultaat is het verplicht RMC Accelerator (B) in de correcte verhouding toe te voegen aan de RMC Oil
Varnish 2C (A).
∙ Het is heel belangrijk de minimale droogtijd van 48 uur te respecteren tussen het aanbrengen van de RMC Oil Plus 2C en
de RMC Oil Varnish 2C. Bij onvoldoende droging van de RMC Oil Plus 2C bestaat het risico dat er depigmentatie optreedt
		 tijdens het inboenen van de RMC Oil Varnish 2C.
∙ RMC Oil Varnish 2C dient bij on-site applicaties steeds met een boenmachine aangebracht te worden en kan in géén geval
		 met een standaard lakrol aangebracht worden.
∙ Tijdens de eerste week na plaatsing van de RMC Oil Varnish 2C mag enkel droog gereinigd worden. Daarna kan vochtig
		 gereinigd worden met de RMC Surface Care of de RMC Soap.

› Verbruik
1L = ± 160 m²
Breng niet teveel product aan om te vermijden dat het oppervlak kleverig wordt.
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds
aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.
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› Tools

RMC Pad
rood, rond

RMC Pad
wit, rond

RMC Doeken
katoen - set 1kg

RMC Doeken
vlies - set 10kg

RMC Spons
standaard

RMC Borstel
standaard 100

› Gerelateerde producten

RMC Oil Plus 2C

RMC Soap

RMC Cleaner

RMC Surface Care

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout
voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product
voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De
bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van
de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken
die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige
informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. Datum
TDS: 11/05/2017. Raadpleeg de veiligheidsﬁche vooraleer het product te gebruiken.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)
Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
www.rubiomonocoat.com
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