
 داخلی 

 

 روبیو مونوکوت 

 دستورالعمل تعمیر و نگهداری 

 مونوکوت   Plus 2Cروغن  

 



 نظافت داخلی  

چطور پس از استفاده از روغن باید سطوح چوبی را برای اولین بار نظافت   -1
 کنم؟ 

 

نظافت خشک  
 اب جاروبرقی ... 

مجاز پس از  
خشک شدن  

  36-24طی   
 ساعت  

 

نظافت با  
صابون یا  

محافظ سطوح  
RMC 

روز    5مجاز  
پس از  
 استفاده 

 

 

 

 

 



 ه دارم؟ چطور سطوح چوبی را در ادامه تمیز نگ  -2

 

امکان نظافت  
   مستمر 

 

حداکثر یک بار  
 در هفته 

 

 

 RMCصابون  

-بکار می  چرباین محصول مونوکوت برای نظافت دائمی سطوح 
 رود.

روغن و چربی را بکلی از سطوح پاک کرده، بدون  بدون ایجاد الیه، 
این  ای به مواد یا ظاهر طبیعی چوب بزند.اینکه کوچکترین لطمه 

کنسانتره بوده و به همین دلیل بسیار اقتصادی  صابون بصورت 
 است. 

 دستورالعمل: 

 سطح را با جاروبرقی پاک کنید.  -1

لیتر آب داخل سطل    10را با  RMCمیل صابون  100تا  50 -2
 بریزید.

 با ِتی سطح را تمیز کنید.  -3



   دقیقه صبر کنید تا خشک شود.  15تقریبا  -4

 

 RMCمحافظ سطح  

است. مناسب برای    RMCابون  این محصول نسخه آماده و راحت ص 
نظافت فوری سطوح کوچک کف و نظافت موضعی سطوح چوبی،  

 های عسلی سطوح کانتر و ... میز 

 دستورالعمل: 

 محصول را روی سطح مورد نظر اسپری کنید.  -1

 با یک ِتی یا دستمال میکروفایبر تمیز کنید.  -2

   دقیقه اجازه دهید خشک شود.   15تقریبا   -3

 

 ها توصیه 

ته یکبار با این محصوالت سطوح را نظافت کنید. نظافت بیش  حداکثر هر هف •
از حد با مقدار زیادی از این محصوالت موجب ایجاد یک الیه روی سطوح  

 کند. شده که غبار و کثیفی را به خود جذب می

پیش از خشک شدن روی سطح راه  هیچ آبی نباید روی سطوح باقی بماند.   •
 نروید.

سطل است: یکی حاوی مخلوط صابون و دیگری  بهترین روش، کار کردن با دو   •
 آب تمیز برای شستن ِتی. 

 



 ها داخلی بین بردن لکه   ز ا 

 

صابون  
RMC   یا 

محافظ  
سطح  
RMC 

در 
صورت 
ماندن 

لکه، به 
 2مرحله 
 بروید

 

از بین برنده لکه 
 تانین

از بین برنده لکه  از بین برنده چربی 
 آهک

 

های لکه
آب دارای 

آهک، 
چربی و 

تانین 
 سیاه

در 
صورت 
ماندن 

لکه، به 
مرحله 

 بروید 3

 

 Plus 2Cروغن 
 مونوکوت 

 سمباده موضعی 

 

روغن 
Plus 2C 

 مونوکوت

سمباده 
مجدد و 

استفاده از 
روغن بطور 

 موضعی

 

 



 های آهک، چربی و تانین از بین برنده لکه 

ز  روند، تعدادی اها با صابون و محافظ سطح مونوکوت از بین میاگرچه بیشتر لکه 
های سخت آهک،  محصوالت خصوص برطرف کردن لکه نیز طراحی شده است. لکه 

 از بین برد. توان با محصوالت مونوکوت  تانین و چربی را می

 توان سمباده و مجددا روغن زد. اگر لکه به عمق چوب نفوذ کرده باشد، لکه را می

 کدام محصول برای کدام لکه؟ 

 

 از بین برنده لکه آهک

های آلکالین مثل ادرار، کود، زنگزدگی، آب  و سایر لک های آهکلکه 
 رادیاتور و غیره. 

 

 از بین برنده چربی 

 کردنی... های چربی مثل روغن زیتون، روغن سرخلکه 

 همچنین رد پاشنه و پولیش کف

 

 ازبین برنده تانین 

 ، گلدان و غیره. های تانین سیاه مثل رد قوطیلکه 

 رکت.همچنین بعد از نم کشیدن پا

 ها، درها و دیوارها(.در صورت شوره زدن چوب بیرونی)پایین دروازه

 



 دستورالعمل 

 محصول را روی لکه اسپری کنید.  -1

 چند دقیقه صبر کنید تا جذب شود.  -2

 با دستمال مرطوب لکه را از بین ببرید.  -3

شود همین کار را تکرار کنید تا نتیجه های عمیق، پیشنهاد میبرای لکه  -4
 ود. دلخواه حاصل ش

 اجازه دهید سطح خشک شود.  -5

 

 ها توصیه 

کاری با از بین برنده لکه آهک، تانین یا چربی شاید نیاز باشد  پس از پرداخت •
 از روغنی به همان رنگ سطح برای قسمت لکه استفاده شود. 

همان رنگ را   Plus 2Cاگر سطحی خیلی نسبت به لکه حساس شد، روغن  •
 برای رنگ و محافظت بکار ببرید.

 

 
 

 



 ازی و طراوات بخشیدن داخلی نوس 

 چوب را طراوات ببخشید 

 

 یا   RMCصابون  

 RMCمحافظ سطح  

 

 RMCاسپری طراوت اکو 

ترمیم رنگ و محافظت از  
 چوب 

 

 سمباده در صورت نیاز 

 

 Plus 2Cروغن 

 

 

 

 

 



 

 اسپری طراوت اکو

محصولی آماده و قابل اسپری که سطوح چوبی پرداخت شده با روغن را  
 کند. و بازسازی می طراوت بخشیده

 دستورالعمل:

نظافت کرده و   RMCسطح مورد نظر را با صابون یا محافظ سطح  -1
مقدار کمی از این محصول را روی سطح   -2بگذارید خشک شود. 

با دستمال میکروفیبر محصول را در راستای بافت   -3اسپری کنید. 
حداقل یک ساعت اجازه دهید که سطح خشک   -4چوب پاک کنید. 

 شود.

 

 مونوکوت Plus 2Cروغن 

  Plus 2Cاگر سطح بسیار کهنه شده و نیاز به ترمیم رنگ نیز دارد، روغن 
 همان رنگ را استفاده کنید.

 دستورالعمل:

سمباده  GS320یا پد  120سطح را به آرامی با ماشین پولیش با نت  -1
  RMCکننده با جاروبرقی تمام غبار را از  بین برده و با پاک -2بزنید. 

  3های محصول را به نسبت با دقت قسمت  -3سطح را نظافت کنید. 
وقتیکه سطح خشک شد،    -4مخلوط نمایید.  Bو یک واحد  Aواحد 

  RMCرا با دستگاه پولیش یا پد بژ  Plus 2Cمقدار کمی از  روغن  
متر مربع انجام دهید.   10-5روی سطح بمالید. این کار را در سطوح 

تا جذب شود. مقدار اضافه روغن را  چند دقیقه صبر کنید ن= -5
کار  بخوبی با دستمال یا دستگاه پولیش با پد سفید پاک کنید. این

در مکانی با تهویه   -6دقیقه بعد از استفاده انجام دهید.   15را 
 شود.ساعت بعد از استفاده خشک می  36-24مناسب، سطح تا 



 توجه 

ها  ستند. پس از استفاده پارچه های آغشته به روغن خودبخود قابل اشتعال ه پارچه 
 را برای دور انداختن خیس کنید. 

 



 رنگ مورد استفاده را مشخص کنید: 

 


