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Rubio® Monocoat Hovedkontor 
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem - BELGIA
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - info@rubiomonocoat.com

For vårt komplette sortiment av produkter eller beskyttelse og farging av utvendig og 
innvendig treverk, se www.rubiomonocoat.com

RUBIO® MONOCOAT, KING OF COLOURS

Rubio® Monocoat har vært kongen av farger til treverk helt siden 2005, og etter den store suksessen med RMC Colour Trends 2017, 
har vi gleden av å introdusere dere for RMC Colour Trends 2018. Med utgangspunkt i fargetrendene for interiørdesign har vi nok 
en gang utviklet noen praktfulle kolleksjoner, denne gangen fordelt på to forskjellige stemninger. Hver kolleksjon er en blanding av 
nye trendfarger og eksisterende Oil Plus 2C-farger. 

Bestill en prøve i dag og oppdag det rike mangfoldet av trendfarger. Eller be din lokale distributør om å få fargevifter for de to 
variantene av Colour Trends 2018.

DE NYE FARGENE:

RUBIO® MONOCOAT OIL PLUS 2C

Et neste generasjons produkt som farger og beskytter treverket i ett enkelt lag. Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) gir en 
hurtigtørkende, hurtigherdende og overlegen beskyttelse. Tilgjengelig i enkle flasker: 20 ml–100 ml (komp. B må tilsettes) og 
i sett (duoboks A + B): 350 ml – 1,3 L – 3,5 L. 

DE UNIKE KJENNETEGNENE:

• Farger og beskytter i ett strøk.
• 40 standardfarger.
• Styrker treets naturlige utseende og uttrykk.
• Miljøvennlig: 0 % VOC!
• Inneholder ikke vann eller løsemidler.
• Enkelt vedlikehold.
• Ingen skjøter eller startmerker.

Winter Blush Frost Green

Teal Blue Pomegranate Pink

Heather Purple

Rusty Brown

Komponent B 
må tilføres for seks nye 

trendfarger i 2018!

• Minimalt forbruk: 30–50 m2/liter.
• Kan påføres på alle tretyper, både møbler og gulv.
• Svært slitesterk.
• Vann- og varmefast, ideell til kjøkken og bad.
• Svært hurtigherdende: 80 % på to dager.
• En kort vedlikeholdsperiode: Etter fem dager kan overflaten
   rengjøres med vann og RMC Soap.



Bourbon Mahogany

Slate Grey Midnight Indigo

Heather Purple Rusty Brown

Cotton White Oyster

Winter Blush Teal Blue

Mud Light Pine

Frost Green Pomegranate Pink
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Fargekolleksjonen Eastern Encounters er inspirert av Østens mystiske kultur og 
er bemerkelsesverdig fargerik. Det stilige fargeutvalget er et varmt møte med 
kulturens unike balanse mellom energi av avslapping. Enten det er morgen eller 
kveld, får disse fargene alltid frem det beste i deg. Avdekk mysteriene og nyt de 
eventyrlige fargene hver eneste dag.

Fargene Teal Blue, Pomegranate Pink og Rusty Brown ble skapt for å 
kombineres med et utvalg av våre standard RMC Oil Plus 2C-farger, som 
Mahogany, Oyster og Pine, men også med en av våre Trend Colours 2017, 
Midnight Indigo.

Fargekolleksjonen Arctic Adventures er inspirert av den fascinerende naturen! 
Det nordlige landskapet med sine storslåtte, varme og myke toner. Den er 
starten på et eventyr gjennom de uberørte slettene og ender med rødmussede 
vinterkinn i en varm, hjemmekoselig atmosfære. Sett deg godt til rette og nyt det 
fine, delikate utvalget med en kopp varm sjokolade.

Fargene  Winter Blush, Frost Green og Heather Purple ble skapt for å 
kombineres med et utvalg av våre standard RMC Oil Plus 2C-farger, som 
Bourbon, Cotton White, Mud Light og Slate Grey.


