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Rubio Surface Cleaner
Multifunctionele reiniger voor verniste oppervlakken

Rubio® Surface Cleaner is een multifunctionele allesreiniger voor alle houten vloeren, meubelen 
en werkbladen die vernist werden. Een uitbreiding van deze reiniger is dat het ook geschikt 
is voor kunststof vloeren zoals LVT, laminaat en keramiek. Een bijkomend pluspunt is dat 
het bij gebruik in de keuken, geen schade zal aanbrengen aan het fornuis, wandtegels, glas 
van de microgolf/oven etc. Rubio® Surface Cleaner Refill is het hervulbaar product voor 
Rubio® Surface Cleaner, beschikbaar in 5 L jerrycan.

PRODUCTINFORMATIE

› Unieke kenmerken
· Geschikt voor verniste oppervlakken alsook kunststof oppervlakken (LVT, laminaat, 

houtimitatie keramiek etc.)
· Kan aangebracht worden op vloeren, meubelen, keukenwerkbladen etc.
· Brengt geen schade aan tegels, fornuis, glas van oven, keramiek

› Technische kenmerken
· Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
· Kleur: groen
· Geur: citroen
· pH waarde: 5
· Dichtheid: ca. 1 kg/L
· Oplosbaarheid in water: volledig

› Verpakking
· Ecospray 750 ml
· Jerrycan 5 L

› Stockage
Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. 
Vorstvrij bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Instructies

STAP 1.  Verstuif Rubio Surface Cleaner op het te reinigen oppervlak.
STAP 2.  Wrijf droog met een doek, dweil, absorberende keukenrol of met Rubio Monocoat Microfiber Pad.
STAP 3.  Laat het oppervlak gedurende ongeveer 15 minuten drogen.

› Tips & Tricks
· Rubio Surface Cleaner Refill: 5 L jerrycan dient als hervulbaar product voor Rubio Surface Cleaner.
· Spoel de microvezeldoek regelmatig grondig af.
· Nadat het oppervlak is behandeld met een Rubio vernis, kan er na een week gereinigd worden met Rubio Surface Cleaner.
· Maak geen schraapbewegingen terwijl u het oppervlak droogwrijft.
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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

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. BV Muylle Facon SRL 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: 30/07/2020. 
Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

BV Muylle Facon SRL
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

+32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be
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› Gereedschap

› Gerelateerde producten

Rubio Monocoat
Microfi ber Pad

Rubio 
Invisible Protector

Rubio Surface 
Cleaner Refi ll
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