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روغن  Plus 2Cروبیو مونوکوت
محافظت و رنگ چوب در یک الیه
روغن  Plus 2Cمونوکوت محصولی از نسل جدید بوده که تنها با یک الیه چوب را محافظت و رنگ
مینماید .ترکیب روغن ( )Aو شتابدهنده ( )Bخشک شدن سریع محصول را تضمین میکند.
این محصول را همچنین میتوان برای نوسازی و نگهداری سطوحی که قبال با روغن مونوکوت
پرداخت شدهاند استفاده کرد.

اطالعات محصول
ویژگیهای بخصوص
• رنگ و حافظت در یک الیه
•  40رنگ استاندارد که میتوان با ترکیب آنها انتخابهای بینهایت ایجاد کرد.
• بهبود دهنده ظاهر و حس طبیعی چوب
• دوستدار محیط زیست و فاقد VOC
• فاقد آب یا هرگونه حالل
• نگهداری آسان
• بدون همپوشانی یا رد شروع

• محافظت بلندمدت
• مصرف کم 50-30 :متر مربع در لیتر
• قابل استفاده برای تمام انواع چوب ،لوازم منزل و همچنین کف (چوب سخت ،طرح چوب،
 MDFو غیره)
• بسیار مقاوم در برابر استهالک
• مقاوم دربرابر آب و مناسب برای آشپزخانه و حمام
• مقاوم دربرابر گرما
• ترمیم بسیار فوری %80 :در  2روز
• دوره خشک شدن کوتاه :بعد از  5روز ،سطح را میتوان با آب و صابون پاک کرد

اطالعات فنی
روغن  Plus 2Cمونوکوت ()A
• حالت فیزیکی در دمای  20درجه :مایع
• بو :روغنی
• دمای اشتعال 99 > :درجه سانتیگراد
• تراکم 0.9 > :کیلوگرم در لیتر
• محتویات 0 :VOC
شتابدهنده مونوکوت ()B
• حالت فیزیکی در دمای  20درجه :مایع

• رنگ :شفاف
• بدون بو
• دمای اشتعال 160 > :درجه
• محتویات 0 :VOC

بستهبندی
قوطی ترکیبی  350میل 275 :میل روغن و  75میل شتابدهنده
قوطی ترکیبی  1.3لیتری 1 :لیتر روغن و  0.3لیتر شتابدهنده
قوطی ترکیبی  3.5لیتری 2.75 :لیتر روغن و  0.75لیتر شتابدهنده

نگهداری در انبار
• این محصول را میتوان تا  36ماه در بستهبندی اولیه و در جای خشک نگهداری کرد .از انجماد
آن خودداری شود.
• نگهداری :حداقل  10-درجه ،حداکثر  50درجه
• دمای حملونقل :حداقل  5درجه ،حداکثر  30درجه

رنگها

اطالعات استفاده
دستورالعمل
مرحله  :1چوب پرداختکاری نشده :بدون خش سمباده بزنید .با جاروبرقی کامل پاک کرده و غبار
باقیمانده را با پاککننده مونوکوت تمیز کنید.
مرحله  :2دو بخش محصول را تا  2-1دقیقه خوب مخلوط کنید .به نسبت تقریبی  3واحد  Aو 1
واحد .B
مرحله  :3بعد از خشک شدن سطح مقدار کمی از محصول را با استفاده از دستمال یا دستگاه
پولیش با پد ب ِژ نازک روی سطح بمالید .کار را در قسمتهای  10-5مترمربعی انجام دهید.
مرحله  :4چند دقیقه اجازه دهید خوب جذب شود .پس از  125دقیقه روغن اضافه را با دستمال یا
دستگاه پولیش بههمراه پد سفید پاک کنید .سطح بایستی خشک بنظر برسد .تمام قسمتها را به-
همین ترتیب انجام دهید.
مرحله  :5در یک اتاق با تهویه مناسب سطح  36-24ساعت پس از کار قابل استفاده خواهد بود.
پس از گذشت  5روز میتوان سطح را با آب و یکی از محصوالت مونوکوت پرداختکاری کرد.
جهت تضمین طولعمر و محافظت ،استفاده از محصوالت نگهداری مونوکوت الزامی است.

فوت و فنها
• محصول را نباید رقیق کرد.
• پیش از استفاده محصول را بخوبی هم بزنید .درصورا استفاده از چند ظرف برای یک پروژه،
پیشنهاد میشود برای داشتن نتیجه یکدست ،تمام ظرفها را با هم مخلوط کنید.

• دمای مناسب بههنگام استفاده 30-8 :درجه
• رطوبت بههنگام استفاده :مناسب نوع چوب
توجه
پارچههای آغشته به روغن خودبخود قابل اشتعال هستند .پس از استفاده پارچهها را برای دور
انداختن خیس کنید.

میزان مصرف
 30-50مترمربع در لیتر با توجه به نوع چوب ،سمبادهکاری و روش استفاده .این محصول را تا 6-4
ساعت پس از مخلوط کردن میتوان استفاده کرد.
برای استفاده صنعتی 80-60 :مترمربع در لیتر
این مقادیرصرفا نمادین بوده و نتایج بستگی به نوع چوب و روش آمادهسازی آن دارد .پیشنهاد می-
شود برای فهمیدن مقدار دقیق نمونهای از محصول ابتدا ساخته شود.

ابزارها

پاککننده مونوکوت*
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برس استاندارد 100
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* تمام ابزاهای استفاده شده را میتوان با پاککننده مونوکوت نظافت کرد.

دستمالهای مونوکوت
ست کتان  1کیلویی

محصوالت مرتبط

پاککننده مونوکوت

برای جزئیات بیشتر به صفحه دادههای مربوط به بستهبندی و ایمنی مراجعه کنید.
آالت محافظت و رنگ سطوح داخلی و
ِ
لطفا جهت دسترسی به مجموعه کامل محصوالت ،مشاین
بیرونی به وبسایت  www.rubiomonocoat.comمراجعه شود.

مرجع توزیع شما:
تشخیص مناسب بودن محصول برای موارد استفاده کامال بر عهده مصرفکننده است .شرکت
 Muylle Facon NVمسئولیت هیچ آسیب احتمالی را نمیپذیرد .اطالعات باال ممکن است تغییر
نماید و درآنصورت در نسخههای بهروز شده منتشر خواهد شد .ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از
دالیلی غیر از کیفیت محصول نیستیم .این دادههای فنی با توجه به اطالعات و دانش بهروز و
موجود تهیه شده است .بهروزترین دادههای فنی را میتوانید از طریق وبسایت درخواست داده یا
دریافت کنید .تاریخ  .12/03/2020 :TDSپیش از استفاده از محصول نکات ایمنی را مالحظه نمایید.
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