
Rubiomonocoat FR BASE

OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat FR Base is een brandvertragende primer die gebruikt wordt als grondlaag voor de Rubio Monocoat FR Oil. 
Het Rubio Monocoat  FR Oil System kreeg een Europese classificatie Bfl-s1 (vloeren) volgens de norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 
9239-1.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN: 
- Vrij van water
- Laag visceus (< 50 mPa.s bij 15°C, Brookfield RVT)
- Vrij van halogenen, zouten en zware metalen (zoals antimoon)
- 100 % vaste stof
- 0% VOC

MANUELE TOEPASSING: 
01 Schuur de ondergrond en verwijder het stof.
02  Breng RMC FR Base aan met een borstel of een rol. Polier na met een boenmachine met witte pad. Werk in zones van 5 - 10 m2.
03  Laat het oppervlak drogen. De droogtijd bedraagt bij kamertemperatuur ongeveer 12 uur (afhankelijk van de ventilatie en luchtvochtigheid).

INDUSTRIËLE TOEPASSING:
01 Schuur de ondergrond en verwijder het stof.
02 Breng RMC FR Base aan met een gummiwals of spray.
03 Laat de planken drogen in de ventilatietunnel.

BELANGRIJK: Raadpleeg voor de toepassing van het product eveneens de technische fiches van het RMC FR Oil System en de RMC FR Oil!

VERBRUIK: 
Conform de norm: 35 g/m2  +/- 5 (= ca. 25 m2/L)

TECHNISCHE KENMERKEN: 
Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
Kleur: kleurloos 
Geur: kenmerkend

VERPAKKING: 
Blik 1 L en 5 L

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

FR BASE

   UW VERDELER:

BRANDVERTRAGENDE PRIMER VOOR HET RUBIO MONOCOAT FR OIL SYSTEM 
- CLASSIFICATIE VLOERBEDEKKING - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1

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 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.

BRANDVERTRAGEND SYSTEEM - PRIMER - INTERIOR

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 veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 10/09/14



Rubiomonocoat FR OIL

FR OIL

OMSCHRIJVING: 
Rubio Monocoat FR Oil is een brandvertragende, gemodificeerde
versie van de Rubio Monocoat Oil Plus 2C, die aangebracht 
wordt na een voorbehandeling van het oppervlak met de Rubio 
Monocoat FR Base. 
Door zijn specifieke werking zal Rubio Monocoat FR Oil een 
moleculaire reactie aangaan met de bovenste microns van het 
hout, waardoor men een zeer duurzame bescherming verkrijgt. 
Het Rubio Monocoat FR Oil System kreeg een Europese classificatie 
Bfl-s1 (vloeren) volgens de norm EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN 
ISO 9239-1. 

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN:
- 0% VOC
- Vrij van halogenen, zouten en zware metalen (zoals antimoon)
- Respecteert de typische ‘look and feel’ van het hout 
- Geen aanzetten, noch overlappingen 
- Eenvoudig in onderhoud 
- Niet watergebaseerd 
- Kan op alle houtsoorten toegepast worden, zowel voor meubels 

als voor vloeren (massief hout, fineerhout, MDF, ...) 
- Zeer goede slijtvastheid 
- Waterbestendig, dus heel geschikt voor toepassingen in keukens 

en badkamers 
- Hittebestendig 
- Snelle doorharding

GEBRUIKSAANWIJZING: 
Eens het oppervlak behandeld met de RMC FR Base droog is, kan 
de olie aangebracht worden:
1. Meng zorgvuldig de twee componenten (1 à 2 minuten) in een 
    verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.
2. Verspreid een kleine hoeveelheid RMC FR Oil (doek of 
    boenmachine met dunne beige pad). 
    Werk in zones van 5 - 10 m2.
4. Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig 
    alle overtollige olie (doek of boenmachine met witte pad) 
    binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog 
    aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af. 
4. In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 
    24 - 36 uren na de behandeling opnieuw gebruikt worden.

De gebruikte materialen kunnen gereinigd worden met RMC 
Cleaner.

BELANGRIJK: Raadpleeg voor de toepassing van het product eveneens de 
technische fiches van het RMC FR Oil System en de RMC FR Base!

Na 5 dagen kan een onderhoud met water en Rubio Monocoat 
producten toegepast worden.
Om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen, 
dient u de onderhoudsproducten van Rubio Monocoat te 
gebruiken.

VERBRUIK:
Conform de norm: 16 g/m2  +/- 2 (= ca. 50 m2/L), 
afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.
RMC FR Oil is na het mengen maximum 4 tot 6 uur verwerkbaar 
(afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid).

TECHNISCHE KENMERKEN: 
RMC FR Oil (A)
Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar
Geur: olieachtig
VOC gehalte: 0 g/L
RMC Accelerator (B)
Fysieke toestand bij 20 °C: vloeibaar
Kleur: helder
Geur: geurloos
Vlampunt: > 160 °C (gesloten)
VOC gehalte: 0 g/L

VERPAKKING: 
Duoblik van 1,3 L: 
1 L RMC FR Oil (A) en 0,3 L RMC Accelerator (B)
Duoblik van 3,5 L: 
2,750 L RMC FR Oil (A) en 0,750 L RMC Accelerator (B)

HOUDBAARHEID:
Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in 
een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. 

LET OP:

BRANDVERTRAGENDE HARDWAX-OLIE VOOR HET RUBIO MONOCOAT FR OIL 
SYSTEM - CLASSIFICATIE VLOERBEDEKKING - EN 13501-1: EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1

Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan
ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden 
ondergedompeld in water.

   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 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 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.

BRANDVERTRAGEND SYSTEEM - OLIE - INTERIOR

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 veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.
Datum TDS: 10/09/14
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