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Uw verkooppunt : 

ONDERHOUD & RENOVATIE

Bovenstaande produkten zijn de
meest gebruikte onderhoudsmiddelen

Monocoat Soap
is los verkrijgbaar, en werkt volgens

de methode van wekelijks onderhoud.

VOOR STANDAARD SCHOONMAKEN
      VAN UW VLOER KIEST U VOOR

             MONOCOAT SOAP.



ONDERHOUD
BELANGRIJK
Na een behandeling met Rubio Monocoat Oil Plus  duurt 
het 3 weken vooraleer de vloer volledig doorgehard is. We
raden aan om in deze periode voorzichtig te zijn met vocht, en 
de vloer voornamelijk met een stofzuiger of stofwisser te
reinigen. 

 

ONDERHOUD PER   2 - 4  WEKEN

1.  Veeg de vloer en verwijder het stof.
2.  Giet ± 50 ml Rubio Monocoat  Soap  in een emmer water (5 - 10 l.)
3.  Gebruik 2 emmers: één voor de oplossing met zeep en een tweede 

met zuiver water. Dompel een mop (Swi�er) of microvezel doek 
in de zeepoplossing en wring deze goed uit. Reinig een eerste deel 
van de vloer. Spoel de mop in de emmer met zuiver water en 
wring hem goed uit. 
Dompel de mop in de zeepoplossing en wring deze goed uit.
Reinig het volgende deel van de vloer.

4.  Laat geen overtollig water op de vloer staan. Bevochtigen volstaat. 
Bewandel de vloer pas wanneer hij volledig d roog is (na ongeveer 
30 minuten). Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.

JAARLIJKS ONDERHOUD
naargelang de intensiteit van de belasting

Rubio Monocoat Maintenance Oil: kleurherstellend

Vloeren behandeld met Rubio Monocoat Oil Plus  kunnen – 
afhankelijk van de slijtage van het oppervlak - hetzij eenmaal, 
hetzij tweemaal per jaar grondig worden opgefrist met de 
Rubio Monocoat Maintenance Oil.

Deze opfrisbeurt kan men gemakkelijk zelf uitvoeren:

1.  Maak de vloer vuil- en stofvrij. 
2.  Reinig de vloer g rondig met water en Rubio Monocoat 

Soap. (dit is de �es met gele zeep)

 U dient dus voor dit jaarlijkse onderhoud de 
Rubio Monocoat Soap  te gebruiken 

 om de opname van de Rubio Monocoat 
 Maintenance Oil  te optimaliseren.

Spoel goed na met water zodat alle zeep resten verwijderd
zijn. Laat goed d r ogen. 

3. Rubio Monocoat Maintenance Oil  aanbrengen met een 
doek, een borstel of een spons. Behandel bij voorkeur zones 
van 2 tot 4 m2. Elke behandelde zone dient binnen de 10 à 
15 minuten met keukenpapier d rooggewreven te wo rden. 
Indien men gebruikmaakt van een boenmachine, voert men 
deze handeling bij voorkeur uit met behulp van niet-pluizend 
katoenen doek. 

4.  Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6 
uur droog zou moeten zijn. Wrijf na met een droge, niet-
pluizende katoenen doek.

Na 48 uur mag de vloer ge reinigd worden met een licht 
bevochtigde doek (vermijd het gebruik van zeep in deze fase!). 

Er dient 1 week gewacht te wo rden voordat opnieuw met 
het onderhoud van de vloer met water en Rubio Monocoat Soap

 aangevangen wordt.

RENOVATIE

Rubio Monocoat Oil Plus

Deze behandeling wo rdt toegepast wanneer krassen of 
brandvlekken gemaakt we rden of wanneer de behandelde 
vloer (al dan niet lokaal) te sterke slijtage vertoont. Eveneens 
toe te passen als men een compleet nieuwe kleur wenst aan 
te brengen over de volledige oppervlakte van een reeds eerder 
behandelde vloer.

Bij krassen of brandvlekken:

1.  Ondergrond lokaal lichtjes schu ren.
2.  Stof verwijderen. Onderg rond eventueel reinigen met Rubio 

Monocoat Cleaner .
3. Rubio Monocoat Oil Plus  aanbrengen met een doek of 

een spons.
4.  Na enkele minuten het overtollige product afwrijven met 

een doek of keukenpapier.
5.  24 tot 36 uur na de renovatie mag de oppervlakte opnieuw 

in gebruik wo rden genomen.

Wanneer de behandelde vloer (al dan niet lokaal) een te sterke 
slijtage vertoont of indien men een compleet nieuw kleur wil 
aanbrengen, bevelen we een p rofessionele renovatie aan van 
het volledige vloervlak met Rubio Monocoat Oil Plus . 
Deze werkzaamheden wo rden bij voorkeur uitgevoe rd 
door een vakkundige parketlegger die gebruikmaakt van 
professionele schuur- en boenmachines. 

Producten niet gebruiken zonder de technische en gebruiksaanwijzings-

Deze richtlijnen zijn het resultaat van onze eigen testen en ervaringen 
en worden te goeder trouw meegedeeld. Aangezien we geen controle 
hebben over de omstandigheden van de individuele toepassingen, 
kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld voor de resultaten en 
mogelijke schade ten gevolge van verkeerd of ongeschikt gebruik.

  

Algemene opmerkingen :

Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet mogelijk. 
Wij adviseren om maximaal 1 x per twee á vier weken met 
water en Rubio Monocoat Soap schoon te maken en op de 
overige dagen droge reiniging.
(stofzuigen, Swi�er, microvezeldoek, e.d.)

Gebruik, om het oppervlak te reinigen, maximaal 50 ml 
Rubio Monocoat Soap op 10 liter water (let op: dit is een volle emmer!)

Wordt er te veel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag 
aangebracht op het oppervlak, waar steeds weer vuil kan worden
ingelopen. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven dosering en 
frequentie. Minder of geen zeep kan altijd, aangezien de RMC Soap 
louter en alleen om te reinigen is. De RMC Soap biedt geen enkele
bescherming of voeding aan de olielaag.

Gebruik bij het dweilen van een vloer bij voorkeur twee emmers. 
Eén emmer met lauw water en de RMC Soap en één emmer met koud 
water (waar al het vuil in achter blijft). Gebruik een dweilpers, dit ter 
voorkoming van overmatig water gebruik.

Gebruik zo weinig mogelijk water. Laat zeker geen water stilstaan op
het oppervlak.

Rubio Monocoat Soap


	rubiomonocoat1
	rubiomonocoat2

