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TECHNISCHE FICHE

Rubio Monocoat WoodPrep
Een voorbereidende reiniger voor alle houttypes

De WoodPrep verwijdert resten schuurstof en minimaliseert schuurfouten. Deze voorbereidende reiniger zal 

de houtvezels doen opruwen waardoor je een diepere en egalere kleur krijgt. Het product is de ideale 

voorbereider die zorgt voor een diepe, intense en egale Oil Plus 2C-kleuring.

PRODUCTINFORMATIE

• De schuurfouten en eventuele krasjes worden geminimaliseerd.
• Verbetert de intensiteit van de gekleurde Rubio Monocoat olie door een betere pigmentopname.

• Fysische toestand: Vloeibaar

• Kleur: Transparant

• Geur: Kenmerkend

• Vlampunt: > 100 °C

• Dichtheid: ≈ 1 kg/l

Het product kan gedurende 12 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij 

bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

> Afval

Verwerk lege bussen volgens de lokale voorschriften.

Specifieke kenmerken

Technische kenmerken

Stockage

Gebruiksaanwijzing

STAP 1. Stofzuig de te behandelen oppervlakte zorgvuldig.

STAP 2. Verdeel de WoodPrep gelijkmatig over het oppervlak met een spons. Het is belangrijk dat er geen onbehandelde plaatsen 

overblijven aangezien deze nadien voor een gewolkt of ongelijkmatig oppervlak zorgen.

STAP 3. Wrijf zorgvuldig na met de Rubio Monocoat Microfiber Pad in de lengterichting van het hout zodat eventuele plasjes 

gelijkmatig verdeeld zijn.

STAP 4. Laat de behandelde oppervlakte goed drogen totdat deze er egaal droog uitziet en aanvoelt.

STAP 5. Pas de Rubio afwerking naar keuze toe.
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> Verpakkingen

• Flessen 100 ml - 1L

• Jerrycan 5L - 10L

Maximaal 10 m²/L

* Dit verbruik is indicatief en zal afhankelijk zijn van de houtsoort, voorbereiding en omgevingsgerelateerde omstandigheden.

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat 

Microfiber Pad

Muylle Facon NV 

Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Verbruik

Gereedschap

Jouw contact:

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 BV 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. Datum TDS: 08/03/2022.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.

http://www.rubiomonocoat.com
mailto:info@rubiomonocoat.com

	 Rubio Monocoat WoodPrep 
	Productinformatie
	Toepassingsinformatie
	Specifieke kenmerken
	Technische kenmerken
	Stockage
	Gebruiksaanwijzing
	Tips & Tricks
	Opmerkingen
	Verbruik
	Gereedschap





