
Onderhoudsadvies voor drukbelopen 

vloeren afgewerkt met Rubio Monocoat  

 

 

Schoonmaak 

 Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om 1x per 

kwartaal met water en Rubio Monocoat Soap schoon te maken en op de overige dagen alleen 

droge reiniging (stofzuigen, swiffer e.d.) of met schoon leidingwater. 

 Gebruik om de vloer te reinigen maximaal 50 ML Rubio Monocoat Soap op 10 liter water (let 

op: dit is een volle emmer!). Wordt er teveel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag 

aangebracht op de vloer waar steeds weer vuil op kan worden ingelopen. Minder of geen zeep 

kan uiteraard altijd, aangezien de RMC Soap puur ter reiniging is. De RMC Soap biedt geen 

enkele bescherming of voeding aan de olielaag. 

 Dweil de vloer bij voorkeur met twee emmers water. Eén emmer met lauw water en de RMC 

Soap en één emmer met koud water (waar al het vuil in achter blijft). 

 Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op de vloer. 

 Het is niet aan te raden om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er teveel water 

over de vloer heen. 

 Rubio Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van 

zeep. 

 Wij adviseren om geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd ook het 

gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor, terpentine e.d. Als dit soort stoffen in aanraking 

komen met de vloer dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.  

 

Onderhoud 

 Voor opfrissing van de vloer adviseren wij de Rubio Monocoat Refresh Eco. Deze kant-en-klare 
sprayflacon is een kleurloze onderhoudsolie en kan gemiddeld eens per kwartaal gebruikt 
worden. 

 Verstuif RMC Refresh Eco op het oppervlak: gebruik zeer weinig product om te vermijden dat 
de vloer kleverig wordt en wrijf de behandelde zone droog met een microvezeldoek of 
keukenpapier. 

 Beloopbaar na 1 uur. 

 

Groot onderhoud (gemiddeld 1 x per jaar; bij voorkeur door een professional) 

 Als de kleur van de vloer hersteld moet worden, gebruikt men voor onderhoud de RMC Oil 
Plus 2C in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk behandeld werd. 

 

 

 

Let op! Doeken/handpads doordrongen met Rubio Monocoat Oil kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik te worden 

ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid. 


