
Rubiomonocoat SMOKE (industriële en manuele toepassing)

OMSCHRIJVING:
Rubio Monocoat Smoke  is een product dat speciaal ontwikkeld 
werd om snel en zonder schadelijke dampen een gerookt uiterlijk 
aan eikenhout (of andere looizuurhoudende houtsoorten) te geven. 
RMC Smoke  reageert op het looizuur die zich in het hout bevindt, en 
niet op het spint. Met dit product kunnen unieke effecten verkregen 
worden. RMC Smoke kan zowel manueel als industrieel aangebracht 
worden.

Variaties in het eindresultaat van de afwerking - volgens afkomst, 
looizuurgehalte en kwaliteit van het hout - zijn niet uit te sluiten.

RMC Smoke wordt steeds toegepast in combinatie met een 
afwerking uit het RMC Oil-gamma. Hierbij blijft een optimale 
moleculaire binding van het RMC-afwerkingsproduct met het hout 
gegarandeerd.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:  
- Geeft een vergelijkbaar effect als roken met ammoniak.
- Verspreidt geen schadelijke dampen.
- Kan afgelengd worden met water indien de concentratie te hoog is.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR MANUELE TOEPASSING:
-  Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is. 
-  Verwijder het stof.
-  Breng RMC Smoke gelijkmatig aan met behulp van een rol of 

borstel. Indien een egaal effect gewenst is: verzadig de oppervlakte 
volledig met het product. 

-  Was het overtollig product af met water en een spons. Gebruik 
twee emmers, waarvan 1 gevuld met water. Bevochtig de spons, ga 
over het oppervlak, en wring de spons met het opgenomen product 
uit in de tweede emmer.

-  Laat het oppervlak volledig drogen (12 à 48 uur).
-  Schuur het oppervlak lichtjes met een boenmachine voorzien van 

een beige pad. 
-  Verwijder opnieuw het stof. 
-  Werk af met een Rubo Monocoat Oil. 

MANUEEL VERBRUIK: 
Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding: +/- 20 à 40 g/m2.
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het resultaat hangt af van de 
houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te 
zetten om het exacte verbruik te bepalen.

SMOKE

   UW VERDELER:

EFFECTS - INTERIOR - CREATIVE ZONE

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 fi che. 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 fi ches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele) 
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

Raadpleeg de veiligheidsfi che vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 12/8/10.

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSING:
-  Schuur de planken tot het gewenste effect bereikt is. 
-  Verwijder het stof.
-  Breng RMC Smoke gelijkmatig aan met behulp van een wals of 

spuitinstallatie. Indien een egaal effect gewenst is: verzadig de 
oppervlakte volledig met het product. 

-  Laat het oppervlak volledig drogen - aan de lucht, met droogtunnel 
of UV-droging. 

-  Schuur het oppervlak lichtjes met na met een 
borstelschuurmachine, fl udder of nylon. 

-  Verwijder opnieuw het stof. 
-  Werk af met een Rubo Monocoat Oil. 

INDUSTRIEEL VERBRUIK: 
Afhankelijk van de houtsoort en voorbereiding: 
+/- 5 à 15 g/m2.
Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het resultaat hangt af van de 
houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te 
zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:
Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar.
Kleur: kleurloos.
Geur: specifi ek.
pH 12- 13
Oplosbaarheid in water: mengbaar.

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

VERPAKKING:
100 ml fl esjes, PVC bus van 1 - 5 - 10 liter.


