
 

 روبیو مونوکوت                                                                  

 های فنی |  داخلی داده 

 

 RMC ساز چوب  آماده 

 کننده مقدماتی برای تمام انواع چوب یک تمیز

کاری را به حداقل رسانده و  کاری را از بین برده، ایرادهای سمبادهسمبادهمانده از این محصول مواد باقی 
 دهد.   های مربوط به چوب را کاهش میها و روغنتانین

 

 اطالعات محصول 

 فرد های منحصربه ویژگی 

 کاری و خش به حداقل رساندن ایرادهای سمباده •

 دانهبهتر رنگ ببهبود شدت رنگ روغن مونوکوت از طریق جذ •
 

-پریدگی میدهد. این کار موجب کم شدن احتمال رنگهای موجود در چوب را کاهش میانینت •
   شود.

 
 دهد.هایی که بطور طبیعی واکس و روغن دارند افزایش میمیزان چسبندگی را در چوب  •

 
 
 



 های فنی ویژگی 

 حالت فیزیکی: مایع  •
 رنگ: شفاف  •
 خصوص بو: به •
 C°100<دمای اشتعال:   •
 kg/1 1تراکم:  •

 
 

 بندی ته بس 

 لیتری  10و  5های  میل و یک لیتری، گالن 100های بطری
 

 دوراندازی 

 های خالی را بر اساس قوانین محلی دور بیاندازید. ظرف
 نگهداری 

 بندی اصلی نگهداری کرد.ماه در بسته 12توان تا محصوالت را می

 اطالعات استفاده 

 دستورالعمل استفاده 

 گردگیری کنید.  کامال اروبرقی با ج را . سطح مورد نظر 1مرحله 

ای  چوب را با اسفنج بطور یکسان روی سطح پخش کنید. نباید هیچ نقطه ساز  . آماده2مرحله 
 بماند، زیرا با اتمام کار سطح کدر و ناهمسان خواهد شد.  خشک

محلول را   های چوب،در امتداد رگه و  مونوکوت بصورت طولی میکروفیبر   . به دقت با پد  3مرحله 
 ای از محلول باقی نماند. بمالید تا اینکه هیچ لکهروی سطح 

 .خشک شودو بطور یکدست   . اجازه دهید سطح کامال4مرحله 

 استفاده کنید.  کاری نهاییپرداختبرای را روبیو  . محصول دلخواه  5مرحله 



 میزان مصرف 

 L/210mحداکثر 

سازی و شرایط محیطی  ت آن به نوع چوب، آمادهاین مقدار مصرف کامال نمادین بوده و میزان درس
 بستگی دارد. 

 ابزارها 

 

 RMCپد میکروفیبر 

 بندی و ایمنی مراجعه کنید. های مربوط به بسته برای جزئیات بیشتر به صفحه داده

آالت  محافظت و رنگ لطفا جهت دسترسی به مجموعه کامل محصوالت، ماشین
 مراجعه شود.  www.rubiomonocoat.comسطوح داخلی و بیرونی به وبسایت 

 مرجع توزیع شما: 

کننده  کامال بر عهده مصرف تشخیص مناسب بودن محصول برای مصارف مورد نیاز
پذیرد.  مسئولیت هیچ آسیب احتمالی را نمی  Muylle Facon NVاست. شرکت 

روز شده های به اطالعات باال ممکن است تغییر نماید، که درآنصورت، در نسخه 
ر خواهد شد. ما مسئول نتایج نامطلوب ناشی از دالیلی غیر از کیفیت  منتش

روز و موجود  های فنی با توجه به اطالعات و دانش به محصول نیستیم. این داده
توانید از طریق وبسایت درخواست  های فنی را میترین دادهروزتهیه شده است. به 

ش از استفاده از محصول نکات  . پیTDS :19/06/2018داده یا دریافت کنید. تاریخ 
 ایمنی را مالحظه نمایید. 


