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Rubiomonocoat SUNPRIMER COLOR
(Duo Systems)

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Sunprimer Color is een watergebaseerde 
primer met een UV-remmende werking die wordt toegepast als 
voorbereiding op een afwerking met RMC Decking Oil of RMC 
Siding Oil. RMC Sunprimer Color garandeert een diepe penetratie 
van de kleurpigmenten dankzij nanotechologie. Het product 
beschermt het hout tegen vergeling en de ontbinding van de 
lignine onder invloed van UV-licht.

TOEPASSING:
1. Uitsluitend aan te brengen op ruw en onbehandeld hout. In het 
    geval van een eerdere behandeling moet die volledig verwijderd 
    worden. 
2. Het oppervlak schoonmaken met RMC Exterior Wood Cleaner.
3. RMC Sunprimer Color aanbrengen met een pistool, borstel, rol
    of doek.
4. Het oppervlak laten drogen totdat het droog aanvoelt.
5. RMC Decking Oil 2C of RMC Siding Oil aanbrengen.

KLEUREN:
Beschikbaar in een waaier van houttonen en kleuren.

VERBRUIK: 
Het verbruik van de RMC Sunprimer Color varieert volgens 
onderstaande parameters: 

1. De densiteit van het hout: hoe zachter het hout, des te hoger
    het verbruik. 
2. Vochtgehalte van het hout: het hout moet droog zijn. Niet
    toepassen op hout waarvan het vochtgehalte hoger is dan 12 %.
3. Omgevingstemperatuur: deze moet tussen de 15 °C en 27 °C
    liggen, met een relative (lucht)vochtigheid van minder dan 
    80 %. Niet toepassen in volle zon of bij hoge temperaturen.
4. De voorbereiding: de wijze waarop het hout geschuurd,
    geborsteld of geschaafd werd heeft invloed op het verbruik. 

Bepaling van het verbruik: 
Het hout moet volledig verzadigd worden met de RMC Sunprimer 
Color. De aangegeven hoeveelheden niet overschrijden. 
 

   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 NV 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.

UV PRIMER - EXTERIOR

Indicatieve verbruiken:

Nieuw hout

Exotische en harde houtsoorten: 1 L = +/- 20 - 35 m2 
    (+/- 30 - 50 g/m2)

Harshoudende en zachte houtsoorten:     1 L = +/- 15 - 20 m2 
    (+/- 50 - 60 g/m2)

Renovatie of na het gebruik van RMC Exterior Wood Cleaner

De renovatie dient te gebeuren volgens de regels van de kunst en 
volgens de gebruiksaanwijzingen van Rubio Monocoat. 

Exotische en harde houtsoorten:  1 L = +/- 15 - 25 m2 
    (+/- 40 - 60 g/m2)
Harshoudende en zachte houtsoorten: 1 L = +/- 10 - 15 m2 
    (+/- 60 - 100 g/m2)

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.

TECHNISCHE SPECIFICATIES: 
Fysische vorm: vloeistof 
pH: 6 – 8 (bij 20 °C) 
Geur: specifiek 
Densiteit: 1,025 kg/L
Lage viscositeit: (< 50 mPa.s bij 15 °C, Brookfield RVT)

OPSLAG: 
Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in 
een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. 
Vorstvrij bewaren.

VERPAKKING:  
Fles van 100 ml en 1 L, blik van 5 L en 20 L
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Rubiomonocoat SIDING OIL
0% VOC

OLIE - EXTERIOR

   SIDING OIL

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 NV 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.

   UW VERDELER:

Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 16/11/16

- Beschermt en kleurt het hout in één laag
- Moleculaire binding met het hout
- Uitstekende UV-bescherming (in combinatie met 
   RMC Sunprimer Color)
- Natuurlijk uitzicht
- Goede slijtvastheid en bescherming
- Gemakkelijk te onderhouden zonder schuren
- Ademend en waterafstotend
- Schilfert niet af
- Bevat geen water
- 0% VOC

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Siding Oil is ontwikkeld voor het duurzaam 
behandelen van verticaal buitenhout (gevels, hekken, ...) en maakt 
deel uit van het RMC Siding Oil Duo System.

RMC Siding Oil Duo System – een duurzame behandeling in 3 
stappen: 
1. Voorbereiding
2. UV-bescherming: RMC Sunprimer Color
3. Olie aanbrengen: RMC Siding Oil

Rubio Monocoat Siding Oil wordt in één laag aangebracht. Door 
zijn moleculaire binding met de houtvezels wordt een duurzame 
bescherming bekomen die het natuurlijke uitzicht van het hout 
behoudt. Beschikbaar in een ruime waaier aan standaardkleuren.

GEBRUIKSAANWIJZING:
1. Verwijder vernissen of restanten van andere voormalige 

behandelingen - die niet werden uitgevoerd met Rubio 
Monocoat-producten - tot op het ruwe hout.

2. Reinig het oppervlak met RMC Exterior Wood Cleaner (zie 
technische fiche). 

3. Spoel goed na. Laten drogen.
4. Breng RMC Sunprimer Color aan (zie technische fiche).
5. Laat het oppervlak opnieuw drogen. Breng onmiddellijk hierna 

de RMC Siding Oil aan met een spuitsysteem, borstel, rol, doek 
of spons. Laten inwerken gedurende 5 à 10 minuten. Eventueel 
overtollig materiaal uitwrijven in de lengterichting van het hout.

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met RMC 
Biocleaner.

TECHNISCHE KENMERKEN: 
Basis: mengeling van natuurlijke oliën en hardwaxen
Consistentie: vloeibaar
Kleur: uitgebreid kleurengamma
Vlampuntcc (astm d93): > 102 °C (Pensky Martens)
Densiteit: Pure: 0.90 g/cm³ - kleuren: 1 tot 1.4 g/cm³
VOC: 0 g/L (2004/42/CE,1999/13/CE)

DROOGTIJD: 
Regenbestendig na 12u. Scherm de oppervlakte gedurende deze 
droogtijd af van de regen. 

VERBRUIK: 
Afhankelijk van houtsoort en schuurgradatie: 30 tot 50 m2/L

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.

ONDERHOUD:
Om het behandelde hout in optimale vorm te houden,
volstaat een opfrissingsbeurt met RMC Siding Oil.
Dit onderhoud is eenvoudig toe te passen.

VERPAKKING: 
Flesje 20 ml en 100 ml, blik 0,5 L, 1 L, 2,5 L en 5 L

OPSLAG:
Het product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge 
omstandigheden en in de oorspronkelijke verpakking.

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.
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