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Rubio Monocoat REFRESH SPRAY   
 

Rubio Monocoat Refresh je přípravek ve spreji určený na rychlé přeleštění a oživení dřevěných 

ploch ošetřených olejem Rubio Monocoat Oil Plus. Používá se, když je povrch na omak suchý nebo 

opotřebovaný velkým provozem, ale barevné pigmenty původního nátěru nejsou poškozené.  

Pokud je potřeba obnovit i barevný odstín, doporučujeme použít olej Rubio Monocoat Oil Plus 

2C v příslušné barvě. 

  

NÁVOD K POUŽITÍ:  

• Povrch dřeva zbavte prachu a nečistot. 

• Dobře obsah plechovky protřepejte. V nádobce je kulička, která promíchání obsahu usnadní.  

• Naneste malé množství na požadované místo a přeleštěte hadříkem.  

• Nechte dobře zaschnout (cca 4 hod.)  

  

Spotřeba:  cca 50 m2 z balení 0,4 l  

Uvedená spotřeba je pouze indikativní. K přesnému výpočtu doporučujeme zhotovení vzorku. 

 

Technické údaje:  

Fyzikální stav při 20°C: kapalina  

Pach: olej  

Hustota: 0.90 kg/l  

Hořlavý produkt! 

Plechová nádobka pod tlakem. 

 

BALENÍ: 400 ml  

 

SKLADOVÁNÍ: Skladujte v suchém prostředí v originálním balení po dobu max 12 měsíců. 
 

 

Upozornění: 

U hadrů a houbiček nasáklých olejem může za určitých okolností dojít k samovznícení!  

Před likvidací je namočte do vody. 

Jedná se o hořlavý produkt v nádobce pod tlakem, nevystavujte teplotám nad 50°C, nestříkejte směrem 

k otevřenému ohni nebo jinému zdroji vysoké teploty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko: 

 
Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.  

Provozovna Nymburk   
Jízdecká 110. PSČ 288 02 

info@rubiomonocoat.cz 
www.rubiomonocoat.cz 
 

 
PROHLÁŠENÍ VÝROBCE: 

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese  
odpovědnost za  žádné  vzniklé škody. Výše uvedené informace  mohou být upravovány, což bude 
zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zříká veškeré odpovědnosti za 

nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace 
odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici 

na vyžádání nebo na webových stránkách. 

 

 

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

