
2013SINDS 

Productblad | HOUTEN BLADEN AFGEWERKT MET MONOCOAT OLIE

OVER MASSIEF HOUT

Massief hout is een natuurproduct dat reageert op schommelingen van luchtvochtigheid en kamer-

temperatuur door middel van krimpen en uitzetten. Voor zowel mens als hout is een evenwichtig, niet 

te droog binnenklimaat belangrijk. Kamerplanten en luchtbevochtigers – bijv. op radiatoren – helpen 

bij het verhogen van de luchtvochtigheid tijdens de verwarmingsperiode. Probeer ervoor te zorgen de 

luchtvochtigheid tussen de 50% en 70% blijft om extremen in werking te voorkomen.

De belangrijkste stelregel voor reiniging en onderhoud van massief houten bladen met Monocoat is dat 

gemorste vloeisto� en en vuil meteen worden weggenomen. Dat voorkomt inwerking op de oppervlakte. 

Wanneer de oppervlakte plaatselijk of geheel de eiglans verliest moet deze onderhouden worden.

INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT MBT HET REINIGEN

Na een behandeling met Rubio Monocoat olie duurt het 3 weken vooraleer de afwerklaag volledig 

doorgehard is. We raden aan om tijdens de eerste week enkel te reinigen met een droge doek. 

Gebruik GEEN vochtige doekjes! Tijdens de tweede week kan eventueel voorzichtig met een in 

zuiver water gedrenkte en goed uitgewrongen doekje schoongemaakt worden. Gebruik geen zeep of 

reinigingsproducten aangezien daarmee de olie langzaam wordt weggenomen.

INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT BIJ HEROPFRISSING

Gebruik - indien nodig - Rubio Monocoat Refresh: opfrissend, niet kleurherstellend.

Een onderhoud met Rubio Monocoat Refresh wordt telkens toegepast wanneer men de glans en 

de bescherming wil heropfrissen nadat deze door intensief gebruik verdwenen is. Men past een 

behandeling met Rubio Monocoat Refresh telkens toe wanneer het blad te droog of te ruw aanvoelt, 

m.a.w. wanneer de houtvezels vrij komen. Deze behandeling dient steeds op de volledige oppervlakte 

uitgevoerd te worden.

1. Maak het blad vuil- en stofvrij.

2. Verstuif Rubio Monocoat Refresh op het oppervlak, of breng het product aan met een doek. Gebruik 

zeer weinig product om te vermijden dat het blad kleverig wordt! 

3. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. 

4. Wrijf de behandelde zone droog met een doek, keukenpapier of een boenmachine voorzien van witte 

pad. Werk af met een absorberend doek.

5. Geen te grote zones behandelen, zodat men deze binnen de 15 à  20 minuten handdroog kan wrijven.

6. Het blad is weer (voorzichtig) bruikbaar na 4 à  6 uur.

info@dehoutbroeders.nl | www.dehoutbroeders.nl


