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Hvordan rengjør 

jeg treoverflaten 

første gang etter 

at oljen er 

påført?

Hvordan fortsetter 

jeg å holde  

treoverflaten ren?

Er tillatt etter en tørketid 

på 48 timer

Kan utføres ofte

Er tillatt 5 dager etter 
påføring

Utføres etter behov

RENGJØRING
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UNIVERSAL SOAP
Såpe til rengjøring av alle oljebehandlede innendørs treoverflater

Universal Soap er en pleiesåpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede 
overflater. Denne såpen fjerner enkelt og grundig all smuss og fett uten å danne 
en film. Den opprettholder også treets matte, naturlige utseende. Universal Soap 
er veldig konsentrert og har derfor et ekstremt lavt forbruk.

INSTRUKSER: 

01. Støvsug overflaten. 02. Hell maks. 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 

10 liter vann. 03. Rengjør overflaten med en mopp. 04. La tørke i ± 15 minutter.

SURFACE CARE
Bruksklar sprayform versjon av Universal Soap

Surface Care er den praktiske og klar til bruk-versjonen av Universal Soap. Egnet 
for rask rengjøring av mindre områder og små flekker på tregulv, salongbord, 
kjøkkenbord osv.

INSTRUKSER: 

01. Støvsug overflaten for å gjøre den støvfri. 02. Sprøyt Surface Care på 

overflaten. 03. Tørk av overflaten med en mopp eller mikrofiberklut. 04. La 

overflaten tørke i ca. 15 minutter.

TIPS:

• Ikke rengjør oftere enn nødvendig. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for mye Soap eller 

Surface Care kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.

• Ikke etterlat noe vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

• Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en renest mulig overflate.

Forklaring:

Rengjør
med støvsuger, støvkost ...

Universal Soap eller
Surface Care

Ditt innendørs treverk brukes daglig, noe som betyr at det må tåle mye. Takket være våre 

Rubio Monocoat-produkter får treverket en optimal og langsiktig beskyttelse. I denne 

vedlikeholdsbrosjyren viser vi deg hvordan du rengjør, vedlikeholder og frisker opp din 

oljebehandlede treoverflate.



FJERNE FLEKKER

ELLER ELLER

SPESIFIKKE 
FLEKKFJERNERE 

kalkholdige flekker, fettflekker og svarte 
flekker / garvesyreflekker.

Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du 
videre til trinn 2.

Hvis flekkene ikke har forsvunnet, går du 
videre til trinn 3.

UNIVERSAL SOAP eller

SURFACE CARE

+

OIL PLUS 2C
Slip på nytt og oljebehandle lokalt
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Forklaring:

Flekksliping Oil Plus 2CLimespot Remover  Grease Remover Tannin Remover
Universal Soap 

eller Surface Care

LIMESPOT REMOVER
Bruksklar spray for å fjerne kalkflekker

 › Kalkflekker og andre basiske flekker, 
f.eks. vinflekker, gjødsel, kjølevæske osv.

 › Også: til hvite ringer

GREASE REMOVER
Bruksklar spray for å fjerne fettflekker

 › Fettflekker, f.eks. olivenolje, frityrolje, chips, olje osv.
 › Også: til hælmerker og gulvpolish

TANNIN REMOVER
Spray klar til bruk for å fjerne flekker

 › Svarte flekker / garvesyreflekker, 
f.eks. urin, ringer/flekker fra metall, rustflekker, blomsterpotter osv.

 › Også: - Vannflekker på parkettgulv 
 - Forvitret utvendig treverk (nederst på porter, dører og vegger)

TIPS:

• Prøv først å fjerne flekken med Universal Soap eller Surface Care. Hvis flekken ikke er fjernet, bruk en av våre 

flekkfjernere. Bruk dem i denne rekkefølgen: A. Limespot Remover B. Grease Remover C. Tannin Remover. Vi 

anbefaler kun denne metoden i tilfeller hvor årsaken til flekken er ukjent. Hvis du vet hvilken type flekk du har å gjøre 

med, bruk riktig flekkfjerner direkte.

• Etter bruk av Limespot Remover, Grease Remover eller Tannin Remover kan det hende du må påføre litt olje i den 

opprinnelige fargen på området.

• Hvis overflaten lett får flekker, vedlikeholdes den med Oil Plus 2C (i den opprinnelige påførte fargen) for å reparere 

både farge og beskyttelse. Du finner mer info om dette på de neste sidene. 

Limespot, Grease & Tannin Remover
Selv om mange flekker kan fjernes med Soap og Surface Care, har Rubio Monocoat også utviklet en rekke spesifikke 
flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker håndteres effektivt med Limespot Remover, fettflekker med Grease Remover og 
svarte flekker / garvesyreflekker med Tannin Remover.

Hvis flekken har trengt for dypt gjennom treet, kan flekken slipes og oljes på nytt.

    HVILKET PRODUKT FOR HVILKEN FLEKK?

INSTRUKSER:

01. Sprøyt produktet på flekken. 02. La det virke i 2-3 minutter. 03. Tørk av overflaten med en klut eller tørkepapir (ikke 

gni!). 04. For å fjerne vanskelige flekker, anbefales det å gjenta prosessen til ønsket resultat er oppnådd. 05. Rengjør 

hele overflaten grundig. Bruk en klut fuktet med vann eller rengjør med Surface Care.



FRISK OPP

Frisk opp  

treoverflaten

Møbler Gulv
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 Refresh Eco

Forklaring:

Universal Soap 
eller Surface Care

REFRESH ECO
Bruksklar spray for å friske opp møbler som ser tørre og slitte ut

Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og gjenoppretter 
alle treoverflater som er behandlet med olje.

INSTRUKSER: 

01. Rengjør overflaten som skal behandles med Universal Soap eller Surface Care. 

La overflaten tørke. 02. Sprøyt en liten mengde Refresh Eco på overflaten som skal 

behandles. 03. Fordel produktet i trefibrenes retning med en mikrofibersvamp eller 

mikrofiberklut. 04. La overflaten tørke i minst 1 time før den benyttes.

UNIVERSAL MAINTENANCE OIL
Et forfriskende og unikt utseende

Universal Maintenance Oil er en universal vedlikeholdsolje som kan brukes både 
for å friske opp fargen og for å beskytte oljebehandlede treoverflater.
Universal Maintenance Oil er tilgjengelig i fargene Pure, White og Black. Velg i
henhold til fargen på overflaten som skal behandles.

INSTRUKSER: 

01. Fjern smuss og støv fra gulvet. 02. Rengjør gulvet grundig med vann og  

Universal Soap. Gjenta prosessen med vann for å fjerne eventuelle såperester. La 

overflaten tørke helt. 03. Manuell påføring: Påfør oljen med en klut, pensel eller 

pad. Maskinell påføring: påfør oljen med en poleringsmaskin og en beige pad. 

Det anbefales å arbeide i soner på 2 til 4 m². Fjern all overskytende olje innen 15 

minutter med en bomullsklut. Når du bruker en poleringsmaskin: fjern oversky-

tende olje med en hvit pad. 04. Sørg for at rommet er tilstrekkelig ventilert. Gulvet 

er bruksklart etter 6-8 timer.

I løpet av den første uken bør du kun rengjøre med en fuktig klut. Gulvet kan 

deretter rengjøres med Universal Soap eller Surface Care.

Universal  
Maintenance Oil

ELLER

Bruksklar spray for 
raskt vedlikehold

Løsning for 
grundig vedlikehold



RENOVER

Reparer  

treoverflatens 
farge og  

beskyttelse
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Deep Cleaner Oil Plus 2C

Forklaring:

DEEP CLEANER
Intensivt rengjøringsmiddel

Deep Cleaner er et intensivt rengjøringsmiddel for skitne overflater og skal be-
nyttes på alle typer overflater behandlet med Oil Plus 2C (gulv, bordplater, benke-
plater osv.) før vedlikehold med Oil Plus 2C utføres. Deep Cleaner fjerner smuss og 
fettet film som kommer av såperester som er igjen på overflaten. 

INSTRUKSER: 

01. Rengjør overflaten med en fuktig mopp (kun vann). 02.  Fordel fortynnet 

Deep Cleaner (maks. 5 % Deep Cleaner til 95 % vann) jevnt på overflaten med 

en mopp.  03.  Skrubb det behandlede området med en nylonskrubbebørste 

eller mikrofibersvamp i treets åreretning, til overflaten er ren. Dette vil føre til at 

produktet skummer. 04. Fjern oppløst skitt med en mopp og rent vann til overflaten 

ser ren ut.  05.  La overflaten tørke helt (± 30 minutter ved en temperatur på  

20 °C i et godt ventilert rom).

OIL PLUS 2C
Beskyttelse og farge med ett lag

Hvis den behandlede overflaten viser overdreven slitasje eller krever 
fargegjenoppretting, anbefales vedlikehold med Oil Plus 2C i originalfargen.

INSTRUKSER:

01. Støvsug grundig og rens flaten med Deep Cleaner. 02. Rør rundt i A-kom-

ponenten til blandingen er helt jevn. Bland de to komponentene grundig (1 til 

2 minutter) med et blandingsforhold på 3 deler A til 1 del B. 03. Fordel en liten 

mengde Oil Plus 2C med en beige/rød Scrubby-pad. 04. La oljen trekke inn i noen 

minutter. Fjern så all overskytende olje med en klut.  Overflaten skal ikke føles 

klebrig! 05. La tørke i 12 til 24 timer og vent minst 5 dager før den første reng-

jøringen med vann og Universal Soap eller Surface Care utføres.

ADVARSEL

SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjør 

olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen 

fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. Derfor 

skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.
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Din parketmontør/-distributør:

COTTON WHITE

COTTON WHITE

GRIS BELGE

GRIS BELGE NATURAL

DARK OAK

MUD LIGHT

ANTIQUE BRONZE

OAK

SKY GREY

TITANIUM GREY

AQUA

OLIVE

SLATE GREY

VANILLA

ASH GREY

OYSTER

SMOKE

WALNUT

BISCUIT

PINE

SMOKE 5%

WHITE

BOURBON

SAVANNA

STONE

CASTLE BROWN

SILVER GREY

SUPER WHITE

BLACK

PURE

SMOKED OAK

WHITE 5%

CHARCOAL

HAVANNA

CHERRY CORAL

ICE BROWN

CHOCOLATE

MAHOGANY

CORNSILK

MIST MIST 5% NATURAL

CUSTOM-MADE

Dato for påføring: ............................................................................................................Angi fargen du brukte:

.....................................................................................................................................................Egendefinert fargenavn:

Precolor Easy:  JA  NEI - Farge: ................................................................................................................................................................

Pre-Aging:  JA  NEI - Farge: ................................................................................................................................................................


