
 

Advies voor schoonhouden en onderhoud van een Rubio Monocoat vloer 
 
De eerste 3 weken alleen schoonmaken met stofdoek en eventueel stofzuiger. 
Indien de RM 2C is gebruikt alleen de eerste 6 dagen geen water gebruiken. 
 
Daarna schoonmaken met RM Soap. Niet te nat dweilen en bij het dweilen 
2 emmers gebruiken!! 1 voor het schone water met de RM Soap en  
1 voor het vuile water. 
 
Bij hardnekkige vlekken kan de plek worden schoongemaakt met wat keukenazijn. Daarna 
eventueel de plek met wat RM Oil behandelen. 
 
Bij waterplekken kan ook de RM Lime Spot remover worden gebruikt en bij  
vetplekken de RM Grease Spot remover. Daarna wat RM Oil aanbrengen. 
 
Onderhoud kan gedaan worden met; 
 
* RM Refresh =>Dit is een transparante opfrisolie, welke op elke kleur kan worden 

gebruikt. 
* RM Maintenance Oil =>Verkrijgbaar in elke kleur. Deze onderhoudsolie wordt toegepast als de 

kleur van de vloer begint te vervagen. Zeer dun aanbrengen, een 0.5 liter is goed voor 100m2 
* 100ml blikje RM Oil =>Verkrijgbaar in elke kleur en te gebruiken bij het herstellen van krassen 

en beschadigingen. 
 
RM Soap Satin of RM High Traffic Protection Soap 
Dit is een zeep met wax erin, waardoor de vloer een zachte zijdeglans krijgt en extra bescherming 
geeft. 
 
 Na minimaal 36 uur (als de vloer droog is) wordt de RM Soap Satin onverdund aangebracht. 

Met 1 liter kan 20m2 worden gedaan.  
 Na 90 minuten is de vloer beloopbaar en kan er eventueel een 2e (onverdunde) laag worden 

aangebracht. Deze 2e laag is ook weer na 90 minuten beloopbaar. 
 De vloer wordt schoongemaakt door 150ml RM Soap Satin in 5 liter water te doen. Gewoon de 

vloer dweilen en 2 emmers gebruiken!! 
 Indien vaker dan 1x in de week schoon wordt gemaakt, dan af en toe met alleen water 

schoonmaken.  
 Indien de vloer als te glanzend wordt ervaren, dient de vloer 2-3 keer met alleen water 

worden te worden schoongemaakt. En indien te mat, iets meer Soap Satin toevoegen. 
 LET OP !   Als de RM Soap Satin is aangebracht, kunnen er geen andere RM  

onderhoudsprodukten worden gebruikt. De RM Soap Satin moet dan eerst worden verwijderd 
met de RM Soap Satin Stripper.  

 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.RUBIOMONOCOAT.COM 

http://www.rubiomonocoat.com/

