
 

 
Advies voor bescherming, schoonhouden en onderhoud van een Rubio 
Monocoat vloer. 
 
RMC Plus 2C Oil 
 

Dit is een geheel VOS-vrij product welke specifiek geschikt is voor druk belopen vloeren. Het is 
een 2-componenten olie, waardoor het sneller droogt, veel sneller doorhard en sterker is dan 
een 1-componenten (hardwax)olie.  
 
Het aanbrengen is zeer simpel en maar 1 laag. Na 24-36 uur is het droog en beloopbaar. Na 6 
dagen is de vloer doorgehard en kan er met water en zeep schoongemaakt worden. 

 

RMC High Traffic Protection Soap 
 

Na het drogen van de Plus 2C, raden we aan om 2 lagen RMC HTP Soap aan te brengen. Dit is een 
speciaal ontwikkeld product voor zeer druk belopen vloeren. Het is een zeep met een wax erin, 
waardoor de vloer een zachte zijdeglans krijgt en extra bescherming geeft. Het is bijna net zo 
sterk als een lak, maar veel makkelijker bij te werken. 

 
- Na minimaal 24 uur (als de vloer droog is) wordt de RMC HTP onverdund aangebracht. Met 1 

liter kan 20m2 worden gedaan. 
- Voor het aanbrengen van de HTP Soap eerst de vloer bewerken met een schone witte pad. 
- Na 90 minuten is de vloer beloopbaar en kan er eventueel een 2e (onverdunde) laag worden 

aangebracht.  
- Wederom eerst de vloer met een schone witte pad bewerken voordat de 2e laag wordt 

aangebracht.  
- Deze 2e laag is ook weer na 90 minuten beloopbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schoonmaken en Onderhoud 
 
Beide kan met de RMC HTP worden gedaan, 
 
 De vloer wordt schoongemaakt door 250ml RMC HTP  in 10 liter water te doen. Gewoon de vloer 

dweilen en 2 emmers gebruiken!!  Eén emmer met lauw water en de HTP Soap en één emmer 
met koud water. 

 Uiteraard kan ook een dweilmachine worden gebruikt. Indien elke dag wordt schoongemaakt 
kan met 100ml RMC HTP worden volstaan. 

 Naar wens kan de vloer na enige tijd wederom met onverdunde RMC HTP Soap worden 
behandeld. 

 Als de RMC HTP  is aangebracht, kunnen er geen andere RMC onderhoudsprodukten worden 
gebruikt. De RMC HTP  moet dan eerst worden verwijderd met de RMC HTP Stripper. 

 

Renovatie 
 
 Bij een grondige renovatie dient eerst de HTP Soap te worden verwijderd door de vloer te 

bewerken met een rode pad en met de RMC HTP stripper. 
 Dan moet de vloer geheel stofvrij worden gemaakt. 
 Daarna kan met een witte pad de RMC Maintenance Oil Pure worden aangebracht volgens de 

voorschriften. Met een droge witte pad wordt de vloer drooggewreven. 
 Als de vloer droog is (na 8-12 uur) wordt de vloer nog een keer bewerkt met een droge witte 

pad. Daarna kan er weer een laag onverdunde RMC HTP Soap worden aangebracht. Deze laag is 
na 90 min droog. 

 Eventueel kan er weer een 2e laag HTP Soap worden aangebracht (wel weer eerst voor het 
aanbrengen de vloer bewerken met een droge witte pad.) 

 

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.RUBIOMONOCOAT.COM 
 

http://www.rubiomonocoat.com/

