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RMC TANNIN PRIMER
Voorbereiding
Rubio Monocoat Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op 
onbehandeld binnen- of (overdekt) buitenhout dat tannine bevat. 

Met de Rubio Monocoat Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan de oppervlakte worden 
voorkomen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels, werkbladen, 
buitenschrijnwerk in combinatie met de afwerkingsoliën van het Rubio Monocoat-gamma. 
Rubio Monocoat Tannin Primer bevat geen hars of polymeer waardoor de moleculaire binding 
van onze oliën gewaarborgd blijft.

PRODUCTINFORMATIE 
› Technische kenmerken

∙ Fysische toestand (20°C): vloeibaar
∙ Uitzicht/kleur: opaque
∙ Geur: geurloos
∙ Densiteit (20°C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
∙ Oplosbaarheid: oplosbaar in water

› Verpakking
Fles 100ml en 1L, jerrycan 5L

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

TOEPASSINGSINFORMATIE 
› Gebruiksaanwijzing

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij tot alle restanten van voorgaande behandelingen 
verwijderd zijn en verwijder grondig alle stofrestanten.

STAP 2. Breng Rubio Monocoat Tannin Primer aan met een roller, borstel of door 
verstuiving aan 50 g/m². Egaliseer met een doek in de richting van de planken om 
plasvorming te vermijden.

STAP 3. Laat volledig drogen.
STAP 4. Strijk de rechtstaande vezels neer met een beige Rubio Monocoat Pad.
STAP 5. Verwijder het stof en breng de gewenste afwerkingsolie van Rubio Monocoat aan.

› Tips
∙ Doeltreffend op Eik, Kastanje, Rode Ceder, Teak.
∙ Uiterst geschikt om de roze schijn van oliën weg te werken, in het bijzonder voor een   
  onzichtbaar, wit effect.
∙ Nooit gebruiken op hout die een reactieve behandeling kreeg.
∙ Geschikt om oud eiken parket, trappen, deuren, meubelen,... lichter te maken 
  en zodoende prachtig op te knappen met Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

› Verbruik
Ongeveer 50 g/m²  

Het verbruik is indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, de verwering en 
de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een proef te zetten om het exacte verbruik te 
bepalen.
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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. Muylle Facon BVBA 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: 14/06/2019. Raadpleeg de veiligheidsfi che vooraleer het product te gebruiken.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

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

www.rubiomonocoat.com

› Gereedschap

› Gerelateerde producten

RMC Oil Plus 2C

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 EasyPrimer 
White Roller

RMC Brush
standard 100

RMC Hybrid Wood 
Protector


