
INTERIØR

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER  
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C



Hvordan fortsetter 
jeg å holde 

treoverflatenren?

Hvordan rengjør 
jeg treoverflater 
første gang etter 
at oljen er påført?

Forklaring:

Er tillatt etter en tørketid 
på 24 til 36 timer

Kan utføres ofte

Er tillatt 5 dager etter 
påføring

Maks. 
én gang i uken

RENGJØRING interior

RENGJØR
med støvsuger, støvkost ...

RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE

1

2



RMC SOAP
For regelmessig rengjøring av oljebehandlede overflater. Fjerner alt smuss og fett uten å 
etterlate film. Bevarer treets matte, naturlige utseende. RMC Soap er svært konsentrert 
og dermed svært økonomisk.
 
INSTRUKSER: 
01. Støvsug overflaten. 02. Hell maksimalt 50 til 100 ml RMC Soap i et spann med 10 
liter vann. 03. Rengjør overflaten med en mopp.  04. La tørke: +/– 15 minutter.

RMC SURFACE CARE
RMC Surface Care er den praktiske, bruksklare varianten av RMC Soap. Egner seg til rask 
rengjøring av mindre gulvoverflater og lokale flekker på tregulv, salongbord og bordplater.

INSTRUKSER:
01. Spray Rubio Monocoat Surface Care på overflaten som skal rengjøres.  02. Tørk med 
en mopp eller en mikrofiberklut. 03. La overflaten tørke i ca. 15 minutter.

TIPS:
• Rengjør maksimalt én gang i uken med RMC Soap eller RMC Surface Care. Altfor hyppig rengjøring
   eller rengjøring med for mye RMC Soap eller RMC Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten 
   som smuss og støv kan feste seg til.

• Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

• Den beste fremgangsmåten er å bruke to bøtter, én med såpeblanding og én med rent vann for å skylle 
   smusset ut av moppen.



Forklaring:

FJERNE FLEKKER interior

ELLER ELLER

1

2

RMC SOAP eller 
RMC SURFACE CARE

RMC GREASE
REMOVER

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

SPESIFIKKE FLEKKFJERNERE
kalkholdige flekker, fettflekker og svarte flekker 

/ garvesyreflekker.

Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du 
videre til trinn 2.

Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du 
videre til trinn 3.

RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE

+

RMC OIL PLUS 2C
Slip på nytt og oljebehandle lokalt

3

RMC OIL 
PLUS 2C

FLEKKSLIPING



RMC LIMESPOT, GREASE & TANNIN REMOVER
Selv om mange flekker kan fjernes med RMC Soap og RMC Surface Care, har Rubio Monocoat også 
utviklet en rekke spesifikke flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker håndteres effektivt med RMC Limespot 
Remover, fettflekker med RMC Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekker med RMC Tannin 
Remover.

Hvis flekken har trengt for dypt gjennom treet, kan flekken slipes og oljes på nytt.

HVILKET PRODUKT FOR HVILKEN FLEKK?

RMC Limespot Remover
› Kalkflekker og andre alkaliske flekker,
  f.eks. urin, gjødsel, rustflekker og radiatorvann
› Også: hvite ringer

RMC Grease Remover
› Fettflekker,
 f.eks. olivenolje, frityrolje, chips, olje, osv.
› Også: hælmerker og bonevoks

RMC Tannin Remover
› Svarte flekker / garvesyreflekker, f.eks. ringer/flekker fra bokser og blomsterpotter
› Også:  - etter vannskade på parkett
  - ved forvitring på utvendig treverk (nederst på porter, dører, vegger)

INSTRUKSER:
01. Spray produktet på flekken. 02. La trekke inn i flere minutter. 03. Bruk en fuktig klut for å fjerne 
flekken. 04. For å fjerne gjenstridige flekker anbefales det å gjenta prosessen til ønsket resultat er 
oppnådd. 05. La overflateområdet tørke.

TIPS:
• Etter en behandling med RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover eller RMC Tannin Remover 
kan det hende du må påføre litt olje i den opprinnelige fargen på flekken.

• Hvis overflaten blir altfor flekkfølsom, vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C (i den opprinnelige 
påførte fargen) for å reparere både farge og beskyttelse. Du finner mer info om dette på de neste sidene. 



Forklaring:

FRISK OPP OG RENOVER interior

SLIPING
ved behov

RMC SOAP eller 
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO

Frisk opp treet. 1 2

Reparer treverkets 
farge og beskyttelse.

1 2

RMC OIL PLUS 2C



RMC REFRESH ECO
Et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter alle treoverflater som er 
behandlet med olje.

INSTRUKSER: 
01. Rengjør overflaten som skal behandles med RMC Soap eller RMC Surface Care. La den 
tørke. 02. Spray en liten mengde RMC Refresh Eco på overflaten som skal behandles. 03. Spre 
produktet i trefibrenes retning med en mikrofiberklut. 04. La overflaten tørke minst 1 time.

RMC OIL PLUS 2C
Hvis den behandlede overflaten viser for mye slitasje eller trenger en fargereparasjon, 
vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C i den opprinnelige fargen.

INSTRUKSER: 
01. Slip overflaten lett med en poleringsmaskin med netto 120 eller en RMC-svamp GS320. 
02. Støvsug grundig og fjern støvrester med RMC Cleaner. 03. Bland de to komponentene 
grundig (1 til 2 minutter) i et forhold på ca. tre enheter A til én enhet B. 04. Når den rengjorte 
overflaten er tørr, påføres en liten mengde RMC Oil Plus 2C (klut eller poleringsmaskin med en 
tynn beige RMC-svamp). Arbeid i soner på 5–10 m2. 05. La oljen trekke inn et par minutter. 
Fjern all overskytende olje grundig (klut eller poleringsmaskin med hvit svamp) innen 15 
minutter. Overflaten skal føles tørr! Fullfør alle soner på samme måte. 06. I et rom med god 
ventilasjon kan overflaten tas i bruk 24–36 timer etter påføring.

MERK
Kluter som er mettet med olje, kan plutselig ta fyr. Etter bruk må de gjennomvætes 
før de kastes.



CASTLE BROWN

Angi fargen du brukte:

Dato for påføring: ....................................................................................................................

MIST 5%

ANTIQUE BRONZE

DARK OAK

MUD LIGHT

AQUA

CHARCOAL GRIS BELGE

NATURAL

ASH GREY

HAVANNA

CHERRY CORAL

ICE BROWN

BISCUIT

CHOCOLATE

MAHOGANY

BLACK

CORNSILK

MIST

BOURBON

COTTON WHITE

PINE

SMOKE

VANILLA

PURE

SMOKE 5%

WALNUT

SAVANNA

SMOKED OAK

WHITE

OAK SILVER GREY

STONE

WHITE 5%

OLIVE

SKY GREY SUPER WHITE

CUSTOM MADE

OYSTER

SLATE GREY

TITANIUM GREY

Din parketmontør/-distributør:

Rubio® Monocoat hovedkontor  I  Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgia
Tel. +32 (0)51 30 80 54  I  Fax +32 (0)51 30 99 78  I  info@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

Copyright © 2016 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgia).


