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RUBIO® MONOCOAT OIL:
DEN ULTIMATE TREBESKYTTELSEN BASERT PÅ 
MOLEKYLBINDING
Rubio® Monocoat er det ledende merket innenfor miljøvennlig trebeskyttelse av høy kvalitet. Den avanserte 
teknologien med molekylbinding, som Rubio Monocoat er basert på, betyr at Rubio® Monocoat-oljene ikke bare er 
slitesterke, men også ekstremt økonomiske og brukervennlige.

I løpet av få minutter festes Rubio Monocoat-oljen til 
de øverste trefibrene med en kraftig molekylbinding 
(uten filmdannelse, ingen metning). Med denne unike 
teknologien har Rubio Monocoat i årevis skilt seg ut fra 
andre trebehandlingsprodukter.

MOLEKYLBINDING:

Lakk:
• filmdannelse
• flere lag (sliping)
• kan ikke repareres
• føles ikke naturlig

Tradisjonell voks og olje:
• metning
• flere lag
• vanskelig å reparere (skjøter)
• intensivt vedlikehold

Rubio® Monocoat-olje:
• molekylbinding (ingen skjøter)
• 1 lag
• enkelt vedlikehold
• naturlig utseende og uttrykk
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ALLE TRETYPER

Rubio Monocoat-olje kan brukes på nesten alle tretyper, 
møbler og gulv (f.eks. massivt tre, finer og MDF).

NATURLIGE INGREDIENSER UNIKE FARGER

Rubio Monocoat inneholder verken vann eller 
løsemidler og er basert på naturlige ingredienser. 
Dette betyr at produktet er svært trygt å bruke, og 
like trygt for omgivelsene.

Den unike Rubio Monocoat oljepigmentteknologien 
gir en intens og sterk farge i ett enkelt lag, uten å 
komme i konflikt med treets naturlige uttrykk.

ENKELT Å VEDLIKEHOLDEINGEN SKJØTER

Overflater som er behandlet med Rubio Monocoat-
olje, er enkle å vedlikeholde, og mindre riper eller 
skadde områder er enkle å reparere.

Når alle frie cellulosefibre er bundet molekylært, 
avviser treet eller det bundne Rubio Monocoa-laget 
alt overskytende produkt. Det forebygger skjøter og 
startmerker.

HOLDBAR BESKYTTELSE ETT ENKELT LAG

Molekylbindingen skaper en slitesterk og holdbar 
beskyttelse. Det er viktig å overholde en reaksjonstid 
for å sikre molekylbindingen. Jo bedre binding mellom 
fibrene, desto sterkere er beskyttelsen.

Takket være teknologien vår er forbruket mye 
lavere enn med et tradisjonelt system. Dette gir en 
slitesterk farge og beskyttelse i ett enkelt lag. Når 
fibrene er bundet til oljen, absorberer ikke treet mer 
overskytende produkt, og det er ikke nødvendig å 
påføre enda et lag.

Med sine unike teknologiske egenskaper kan Rubio® Monocoat tilby: 

› holdbar farge og beskyttelse av treverket
› i ett enkelt lag
› brukervennlig uten skjøter
› enkelt å vedlikeholde
› 100 % naturlige ingredienser, 0 % VOC
› stort fargeutvalg: 40 standardfarger
› kan brukes på nesten alle tretyper
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RMC Woodfiller Quick 
Miljøvennlig, hurtigherdende sparkelmasse
RMC Woodfiller Quick er en 1-komponent, krympefast sparkelmasse i 
pulverform til klargjøring av innendørs snekkerarbeid. Den herder raskt 
og er enkel å slipe. Produktet kan farges med en olje fra Rubio Monocoat-
sortimentet.

Tilgjengelig i tre nyanser: lys, medium og mørk.

RMC Cleaner
Forberedende rengjøringsmiddel for innendørs bruk
RMC Cleaner er et rengjøringsmiddel som – etter sliping og støvsuging– 
garanterer grundig rengjøring av overflaten før behandling med Rubio 
Monocoat Oil. Produktet fjerner selv de minste støvpartikler. Den perfekte 
starten for en plettfri finish.

RMC Cleaner kan også brukes til å rengjøre de brukte materialene etter 
påføring av oljen.

KLARGJØRING
God klargjøring av overflaten er avgjørende for en optimal overflatebehandling. Rubio® Monocoat har to produkter 
som kan brukes til dette formålet.

SPARKEL

KAN SLIPES 
ETTER ± 2 TIMER

MANUELT

1 LITER = ± 75 - 100 M2

VANN 

PVC-SPANN: 
0,5 KG - 5 KG - 25 KG

15 - 60 MINUTTER, 
AVHENGIG AV PÅFØRT 
MENGDE 

BOKS: 1 L - 5 L

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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©Treppenbau Voss, Tyskland - RMC Oil Plus 2C, Super White
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RMC Fumed 
Grånende effekt
Rubio Fumed ble utviklet for å skape en grånende effekt på eiketre uten å avgi 
helseskadelige eller irriterende avgasser. Produktet reagerer på garvesyren 
som finnes naturlig i treet. Kan påføres både manuelt og industrielt. Resultatet 
varierer mellom en svært lys og en svært intens grå nyanse.

RMC Smoke 
Røykfarget effekt
RMC Smoke skaper en røykfarget effekt på eiketre uten å avgi helseskadelige 
eller irriterende avgasser. Produktet reagerer på garvesyren som finnes naturlig 
i treet. Kan påføres både manuelt eller industrielt. Resultatet varierer mellom 
en kobberfarget og en brun nyanse.

FORBEHANDLING (VALGFRI)
Et røykfarget utseende, en kreativ innfarging ... Rubio® Monocoat har utviklet en rekke produkter til forbehandling av 
treverk, som gjør det mulig å skape personlige og unike effekter.

Siden Rubio® Monocoat-olje alltid brukes til overflatebehandlingen, er molekylbindingen med treet fortsatt garantert.

› REAKTIVE EFFEKTER

0% VOC

MANUELT - INDUSTRIELT

± 12 - 24 TIMER

0% VOC

MANUELT - INDUSTRIELT

± 12 - 24 TIMER

VANN

FLASKE: 100 ML - 1 L
DUNK: 5 L - 10 L

VANN

FLASKE: 100 ML - 1 L
DUNK: 5 L - 10 L

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RMC Precolor Easy 
Innfarging
Du kan farge inn treoverflatene med RMC Precolor Easy for å skape unike 
effekter og kontraster. RMC Precolor Easy er tilgjengelig i 14 forskjellige 
farger som både kan brukes individuelt og blandes med hverandre. 

Bruk dette produktet sammen med en Rubio Monocoat oljebehandling og 
oppnå ubegrensede kreative muligheter. RMC Precolor Easy er enkel å bruke 
og gir et jevnt resultat

› IKKE-REAKTIV INNFARGING

0% VOC

MANUAL - POLERINGSMASKIN

1 LITER = 15 - 20 M2

1 - 3 TIMER

FLASKE: 100 ML
BOKS: 1 L - 2,5 L - 5 L

ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE CASHMERE BROWN INTENSE BLACK

INTENSE GREY MINT WHITE

PEBBLE GREY SMOKED BROWN URBAN GREYNORDIC WHITE

MYSTIC BROWNMONSOON GREY

VANILLA CREAM VINTAGE BROWN

Farger:

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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©Erasmus-universitetet,  Nederland - RMC Oil Plus 2C, Pure
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RMC Oil Plus 2C 
Den nyeste generasjonen av oljer!
Rubio Monocoat Oil Plus 2C er den nyeste generasjonen av oljebehandling 
som farger og beskytter treet ditt i ett enkelt lag. Kombinasjonen av oljen (A) 
og akseleratoren (B) sikrer en behandling som tørker raskt, herder raskt og gir 
en fantastisk beskyttelse.

BESKYTTELSE
Farging og beskyttelse utføres med RMC Oil Plus 2C eller det brannhemmende RMC FR Oil System. Disse oljene er 
tilgjengelige i 40 farger som fremhever treverkets naturlige utseende og uttrykk. For å imøtekomme etterspørselen 
etter transparent overflatebehandling som også gir den samme pålitelige beskyttelsen som Rubio® Monocoat, er 
sortimentet blitt utvidet med RMC Invisible Oil System.

› BESKYTTELSE OG FARGE MED ETT LAG

Rubio Monocoat
 Oil Plus 2C er det perfekte valg 

for alle prosjekter !

0% VOC

MANUELT
POLERINGSMASKIN
INDUSTRIELT

MANUELL: 1 liter = ± 30 - 50 m2

INDUSTRIELL: 1 liter = ± 60 - 80 m2

± 24 TIMER

5 DAGER

RMC CLEANER

EN 71-3 - A+ - Ü -
GISCODE Ö10/DD+
INGEN FORMALDEHYD  - M1

SETT A+B
DUOBOKS:  350 ML -
1,3L - 3,5 L

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

         ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som 
ikke selvantenner. Olje på en klut 
medfører imidlertid en brannrisiko. 
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

Unike egenskaper:
› Farger og beskytter i ett lag.
› 40 standardfarger.
› Fremhever treets naturlige utseende og uttrykk.
› Miljøvennlig: 0 % VOC!
› Inneholder ikke vann eller løsemidler.
› Enkelt å vedlikeholde.
› Ingen skjøter eller startmerker.
› Minimalt forbruk: 30–50 m²/liter.
› Kan brukes på nesten alle tretyper, møbler og gulv.
› Svært slitesterk.
› Vann- og varmefast, ideell for kjøkken og bad.
› Herder svært raskt: 80 % på to dager.
› En kort «tørr» vedlikeholdsperiode: etter 5 dager kan overflaten rengjøres med
  såpe og vann.

Sertifiseringer:

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Påføres i tre enkle trinn:
Klargjøring: Ubehandlet tre: Slip etter forskriftene. Støvsug grundig, og fjern eventuelle støvrester med RMC Cleaner. La overflaten 
tørke. Bland og rør om de to komponentene.

RMC Scrubby Set
For manuell påføring av alle oljene våre.

Innhold:
1 x svampholder 
5 x beige svamper

POLERINGSMASKIN MANUEL

Trinn 1: Påfør en liten mengde RMC Oil 
Plus 2C, og fordel den med en klut, pensel 
eller poleringsmaskin med en tynn beige 
polersvamp.

Behandle et område på 5–10 m2 om 
gangen.

Trinn 2: La det sitte et par minutter.

Trinn 3: Fjern all overskytende olje med 
en lofri klut eller en poleringsmaskin med 
en tynn hvit polersvamp innen 15 minutter 
i hvert område. Overflaten skal føles 
håndtørr etter fjerning av det overskytende 
produktet.

I et rom med god ventilasjon kan overflaten 
tas i bruk 24–36 timer etter påføring.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.

NY



20

ANTIQUE BRONZE

HAVANNA

SKY GREY

CHARCOAL

OAK

TITANIUM GREY

AQUA

ICE BROWN

SLATE GREY

CHERRY CORAL

OLIVE

VANILLA

ASH GREY

MAHOGANY

SMOKE

CHOCOLATE

OYSTER

WALNUT

BISCUIT

MIST

SMOKE 5%

CORNSILK

PINE

WHITE

BLACK

MIST 5%

SMOKED OAK

COTTON WHITE

PURE

WHITE 5%

BOURBON

MUDLIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY

Farger: 
RMC Oil Plus 2C er tilgjengelig i 40 forskjellige farger. Treverket farges og beskyttes i ett enkelt lag uten at det kommer i konflikt 
med treets naturlige utseende og uttrykk. Fargene kan også blandes med hverandre.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Legge parkettgulv fra begynnelse 
til slutt med Rubio Monocoat? 
Det går fint an!

Valget er enkelt – fra klargjøring av underlaget til 
ferdigbehandling av parkettgulvet. Du kan gjøre alt med 
Rubio EasyBond- og Rubio Monocoat-sortimentet.

Du kan lese mer om
Rubio EasyBond-sortimentet på side 68–81.

©FineFloors, Estland - RMC Oil Plus 2C, Oak
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RUBIO® MONOCOAT, KONGEN AV FARGER
Rubio® Monocoat har vært kongen av farger til treverk helt siden 2005. RMC Oil Plus 2C er tilgjengelig i 40 forskjellige farger som 
fremhever treets naturlige utseende og uttrykk. Med ytterligere 14 trendfarger og mulighet til å blande disse med hverandre kan vi 
trygt si at kun fantasien setter grenser ved valg av farger. Vi kan om nødvendig utvikle en farge som er skreddersydd til ditt prosjekt. 
Dette gjør Rubio Monocoat Oil Plus 2C til den ideelle partneren for prosjektmarkedet!

Her er en oversikt over mulighetene:

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.

CITRINE EMERALD SAPPHIRE CUSTOM MADE

...

RUBY

TRENDFARGE
2017

MIDNIGHT INDIGO

TRENDFARGE
2017

VELVET GREEN

WINTER BLUSH

POMGRANATE PINK

TRENDFARGE
2017

MORNING MIST

TRENDFARGE
2017

CINNAMON BROWN HEATHER PURPLE

TRENDFARGE
2017

NORDIC BLUE

TOUCH OF GOLD

TRENDFARGE
2017

TEAL BLUE

PEACOCK GREEN

TRENDFARGE
2017

RUSTY BROWN

FROST GREEN

TRENDFARGE
2018

TRENDFARGE
2018

TRENDFARGE
2018

TRENDFARGE
2018

TRENDFARGE
2018

TRENDFARGE
2018
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RMC FR Oil System
Enestående brannhemmende oljesystem i klasse 
Bfl-s1
Rubio Monocoat FR Oil System er verdens første brannhemmende oljesystem 
med Bfl-s1-sertifisering til eiketre (5 mm topplag). Rubio Monocoat FR Oil 
System har Cfl-s1-sertifisering med et 2,5 mm topplag av eik. 

Systemet kombinerer forbehandling med den brannhemmende RMC FR Base 
og overflatebehandling med RMC FR Oil 2C.

Hvorfor er dette brannhemmende systemet 
enestående?

› Olje, ingen filmdannelse

 

› Ingen salter

› Begrenset røykutvikling

Unike egenskaper:
› Ingen lagdannelse, ingen metning.
› Ingen løsemidler eller vann, 0 % VOC.
› Optimal ytelse: lavt forbruk.
› Tilgjengelig i alle standard RMC-interiørfarger.
› Manuell og industriell påføring.
› Anbefalt partner for prosjektmarkedet!

Bfl-s1-sertifisert – testet i henhold til standard EN 13501-1: EN ISO 11925-2 og 
EN ISO 9239-1.

› BRANNHEMMENDE OLJESYSTEM

RMC FR Oil System er basert på vår velkjente teknologi med molekylbinding. 
Dette medfører at RMC FR Oil danner en molekylbinding med fibrene i treets 
overflate. Dette gir en slitesterk beskyttelse uten lagdannelse.

Forskning har vist at innholdet av salter kan medføre en kraftig reduksjon 
av effektiviteten til brannhemmende produkter. I motsetning til mange 
brannhemmende systemer inneholder RMC FR Oil System ingen salter. Dette 
forbedrer systemets slitestyrke.

Et fokus under utviklingen av RMC FR Oil System var å begrense 
røykutviklingen. Statistikk har vist at røyk dramatisk reduserer muligheten 
for å redde folk som er fanget i en brannsituasjon. Vårt systems røykutvikling 
ble klassifisert som s1. Det viser klart at systemet vårt også er sikrere på dette 
området.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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På grunn av systemets spesielle karakter overvåkes hvert prosjekt individuelt. Kontakt kundeservice.

RMC FR Base
Brannhemmende primer

RMC FR Oil 2C
Brannhemmende overflatebehandlingsolje

0% VOC

MANUELT - POLERINGSMASKIN - 
INDUSTRIELT

OVERHOLDER STANDARDEN: 
35 G/M2 ± 5 (= CA. 25 M2/L)

0% VOC

MANUELT - POLERINGSMASKIN
INDUSTRIELT

OVERHOLDER STANDARDEN:
16 G/M2 ± 2 (= CA. 50 M2/L)

± 24 TIMER

5 DAGER

± 12 TIMER

RMC CLEANER

BOKS: 1 L - 5 L

RMC CLEANER

SETT A+B: 
DUOBOKS: 1,3 L - 3,5 L

        
        ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RMC Invisible Oil System
Original ubehandlet trefarge i rampelyset!
Selv om vi alle elsker farger, velger vi av og til en bestemt type tre på grunn av 
treets særegne nyanse.

RMC Invisible Oil System er utviklet for å garantere en transparent finish og 
pålitelig beskyttelse av eik og andre typer lyst tre.
Det kan se ut som om treet ikke er blitt behandlet, men dette systemet gir 
treet et naturlig utseende og garanterer samtidig varig beskyttelse.

RMC Invisible Oil System kombinerer RMC Invisible Oil og RMC Invisible 
Maintenance Oil for å oppnå et slitesterkt og flekkbestandig resultat.

Unike egenskaper:
› Brukes på eik og andre typer lyst tre.
› Miljøvennlig: 0 % VOC.
› Inneholder ikke vann eller løsemidler.
› Ingen skjøter eller startmerker.

Påføring i to enkle trinn:

1. Påfør RMC Invisible Oil.
2. Påfør RMC Invisible Maintenance Oil. 

Hvert produkt trenger bare én påføring!

› TRANSPARENT OLJE, VARIG BESKYTTELSE

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RMC Invisible Oil

RMC Invisible Maintenance Oil

0% VOC

MANUAL - POLERINGSMASKIN

1 LITER = 50 - 60 M2

± 12 TIMER

RMC CLEANER

0% VOC

MANUELT - POLERINGSMASKIN

0,5 LITER = 75 - 100 M2

± 6 - 8 TIMER

± 5 DAGER

FLASKE: 100 ML / BOKS: 1 L

FLASKE: 100 ML
BOKS: 0,5 L

› RMC Invisible Oil og RMC Invisible Maintenance Oil må aldri blandes.

› RMC Invisible Oil er ikke kompatibel med akseleratoren (B) i RMC Oil Plus 2C.

› RMC Invisible Oil System kan kun påføres slipte overflater. Må ikke påføres børstede eller sandblåste overflater.

› RMC Invisible Oil System er uegnet til industrielle påføringer. Kontakt vårt tekniske team.

          ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

          ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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©Bar Sur Loup Cafe, Australia – RMC Oil Plus 2C, Natural
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VEDLIKEHOLD
Rubio® Monocoat-produktene sikrer langvarig beskyttelse og vedlikehold av treverket. Rubio® Monocoat tilbyr et 
bredt spekter av vedlikeholdsprodukter som holder oljebehandlede overflater i topp stand.

› RENGJØRING

RMC Soap 
RMC Soap er en vedlikeholdssåpe for regelmessig rengjøring av oljebehandlede 
treoverflater.  Såpen fjerner effektivt smuss og fett og bevarer samtidig treets 
matte, naturlige utseende.

RMC Soap er konsentrert og er derfor svært økonomisk i bruk.

RMC Surface Care 
RMC Surface Care er en praktisk, bruksklar variant av RMC Soap. RMC 
Surface Care er beregnet for rask rengjøring av mindre gulvarealer og flekker 
på tregulv, salongbord, kjøkkenbord …

0% VOC

MANUELT - INDUSTRIELT

0% VOC

MANUELT - INDUSTRIELT

ECOSPRAY: 750 ML

MAKS. 50 À 100 ML / 10 L VANN

FLASKE: 1 L - 2 L

› Rengjør maksimum én gang i uken med RMC SOAP eller RMC Surface Care. Hyppig rengjøring eller bruk av for mye 
  RMC Soap eller RMC Surface Care kan resultere i en fettet overflate som smuss og støv kan festes til.

› La det ikke ligge vann på overflaten. Tørk av med en fuktig klut. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

› Det er best å bruke to bøtter: én med såpe og vann og én med rent vann for å skylle moppen ren for smuss.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Hvordan rengjør 
jeg treoverflatene 
første gang etter 

oljebehandlingen?

Hvordan fortsetter jeg 
å holde treoverflatene 

rene?

Kan utføres etter en
tørkeperiode på 24 til 36

Etter behov

Kan utføres etter 5
etter påføring

Maks. én gang i uken

Symbolforklaring:

TØRR RENGJØRING
Støvsuger, Swiffer ...

RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE
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RMC Grease Remover
› Fettflekker, f.eks. olivenolje, frityrolje, chips, olje, osv.

› Også til hælmerker og gulvpolish

RMC Limespot Remover 

› Kalkflekker og andre basiske flekker, f.eks. urin, gjødsel, rustflekker,
  kjølervæske, osv.

› Også til hvite ringer

RMC Tannin Remover

› Svarte flekker / garvesyreflekker, f.eks. ringer/flekker fra bokser, 
  blomsterpotter osv.

› Også: – vannflekker på parkettgulv.
 – Forvitret utvendig treverk (nederst på porter, dører og vegger).

MANUELT

MANUELT

MANUELT

› FLEKKER

Selv om mange flekker kan fjernes med RMC Soap og RMC Surface Care, har Rubio® Monocoat også utviklet 
en rekke spesielle flekkfjernere. Gjenstridige kalkflekker kan håndteres effektivt med RMC Limespot Remover, 
fettflekker med RMC Grease Remover og svarte flekker / garvesyreflekker med RMC Tannin Remover. Hvis flekken 
har trengt for langt inn i treet, kan flekken slipes og behandles med olje på nytt.

30 MIN.

30 MIN.

30 MIN.

ECOSPRAY: 500 ML

ECOSPRAY: 500 ML

ECOSPRAY: 500 ML

TIPS:

› Etter en behandling med RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover eller RMC Tannin Remover kan det være 
  nødvendig å påføre olje i den originale fargen på stedet.

› Hvis overflaten blir for flekkfølsom, vedlikeholdes den med RMC Oil Plus 2C (i den opprinnelig påførte fargen) for å 
  reparere både farge og beskyttelse.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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HÅNDTERING AV FLEKKER

RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE

RMC GREASE
REMOVER

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

RMC OIL 
PLUS 2C

SLIPING 
AV FLEKKER

ELLER ELLER

1

2

SPESIFIKKE FLEKKFJERNERE
kalkholdige vannflekker, fettflekker og 

svarte flekker / garvesyreflekker 

Hvis flekkene ikke har forsvunnet, gå videre 
til trinn 2.

Hvis flekkene ikke har forsvunnet, gå videre 
til trinn 3.

RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE

+

RMC OIL PLUS 2C
Slip og påfør olje lokalt

3

Symbolforklaring:
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RMC Refresh Eco
Oppfrisking på et øyeblikk
RMC Refresh Eco er et bruksklart, spraybart produkt som frisker opp og 
gjenoppretter alle treoverflater som er behandlet med olje. Avhengig av 
slitasjen kan RMC Refresh Eco påføres flere ganger årlig på visse områder. 
Dette kan være nødvendig hvis overflaten føles tørr.

0% VOC

MANUELT

± 1 TIME

1 LITER = ± 100 M2

ECOSPRAY: 500 ML - 1 L

› OPPFRISKING OG RENOVERING

MERK:

RMC Refresh Eco er uten pigment.
Bruk RMC Oil Plus 2C,i den fargen som overflaten ble behandlet med, for å gjenopprette fargen.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Frisk opp treverket. 1 2

Reparer treets farge
og beskyttelse.

1 2

SLIPING
ETTER BEHOV

RMC SOAP eller
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO RMC OIL PLUS 2C

Symbolforklaring:
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RMC Universal Maintenance Oil
Universell vedlikeholdsolje, et unikt produkt
RMC Universal Maintenance Oil er et vedlikeholdsprodukt til oppfrisking av 
tre som er behandlet med Rubio Monocoat Oil, samt til oppgradering av 
overflater som er behandlet med andre oljer.

RMC Universal Maintenance Oil er tilgjengelig i følgende farger: Pure, White 
og Black. Fargen kan velges, slik at den passer til den overflaten som skal 
behandles.

Hvorfor er RMC Universal Maintenance Oil enestående?
› Universell bruk
 

› Ekstra beskyttelse

› Tilfører glans

0% VOC

MANUELT - POLERINGSMASKIN

0,5 LITER = 75 - 100 M2

± 6 - 8 TIMER

± 3 DAGER

BOKS: 0,5 L

RMC Universal Maintenance Oil kan brukes til å vedlikeholde alle 
oljebehandlede overflater. Denne oljen kan også brukes til å behandle 
lakkerte overflater, hvor det begynner å oppstå mikrosprekker.

RMC Universal Maintenance Oil frisker ikke bare opp overflaten, men øker 
også overflatens motstandsdyktighet mot væske. Dette gjør oljen ekstremt 
velegnet for områder med mye trafikk som krever ekstra beskyttelse, som 
overflater på offentlige steder, kontorer, restauranter, hoteller osv.

il dem som foretrekker litt glans, gir RMC Universal Maintenance Oil den 
behandlede overflaten en silkematt glans.

MERK:

Vedlikehold med RMC Oil Plus 2C i den opprinnelige fargen skal utføres når den behandlede 
overflaten begynner å bli for slitt, eller hvis fargen trenger å repareres.

› EKSTRA

          ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RMC EasyCare Box & 
RMC Maintenance Box
En praktisk alt-i-ett-boks med alle produktene du 
trenger for å vedlikeholde møbler og gulv, så de 
holder seg i topp stand i årevis. Kontakt oss om de 
mange mulighetene.

©Universitetet, Nederland – RMC Oil Plus 2C, Pure
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KLARGJØRING
Utvendig treverk er utsatt for store mengder smuss og avleiringer. Det er viktig at overflaten rengjøres grundig før 
den behandles med Rubio® Monocoat-olje.

RMC Exterior Wood Cleaner
Effektiv rengjøring av utvendig treverk
RMC Exterior Wood Cleaner er et produkt for rengjøring av treterrasser, 
gjerder, ytterdører, carporter ... Produktet fjerner grå misfarging, grønne 
avleiringer og smuss. RMC Exterior Wood Cleaner kan påføres alle tretyper.

0% VOC

MANUELT
POLERINGSMASKIN

1 LITER = ± 15 M2

VANN

FLASKE: 100 ML - 1 L
DUNK: 5 L

Nytt, værbitt samt tidligere behandlet tre må alltid rengjøres med RMC 
Exterior Wood Cleaner før påføring av en av oljene for utvendig bruk.

Fordeler:
NYTT TREVERK
› Fett som finnes naturlig i visse tretyper, fjernes.
› Porene i treet åpnes, noe som gir jevnere resultater.
  
VÆRBITT OG TIDLIGERE BEHANDLET TRE
› Behandlingen vil avfette og restaurere treet. Dette gir en jevnere farge, noe
  som for øvrig gir et bedre sluttresultat.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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©Benker på Sentralstasjonen, Sverige



42

FORBEHANDLING (VALGFRI)
Utvendige elementer blir stadig viktigere i moderne arkitektur. Med RMC Hybrid Wood Protector (HWP) bidrar 
Rubio® Monocoat til denne trenden med en dekorativ og holdbar behandling av alt utvendig treverk. Og for å 
forsterke fargen ytterligere har vi nylig utvidet sortimentet av produkter for utendørs bruk med RMC Sunprimer 
HWP.

RMC Sunprimer HWP
For en mer intens farge på vertikalt treverk
Rubio Monocoat Sunprimer HWP er en vannbasert primer som begrenser 
effekten fra UV-lys, og som kan brukes som en valgfri primer når man påfører 
en finish med RMC Hybrid Wood Protector, på vertikalt treverk.

RMC Sunprimer HWP – som alltid påføres i samme farge som RMC Hybrid 
Wood Protector – sikrer at fargepigmentene trenger dypt inn i treet takket være 
nanoteknologi. Dette gir en intens farge.

Unike egenskaper:
› Klar til bruk
› Bevarer treets naturlige utseende
› Gir stående treverk en dyp, intens farge
› Gir bedre beskyttelse og en mer enhetlig effekt
› 20 unike farger

0% VOC

MANUELL - POLERINGSMASKIN

± 24 TIMER

RMC CLEANER

1 LITER = ± 10 À 35 M2

FLASKE: 100 ML - 1 L
SPANN: 5 L - 20 L

TIPS:

› Treet skal alltid rengjøres med RMC Exterior Wood Cleaner før påføring av RMC Sunprimer HWP. Dette gir 
   vesentlig bedre holdbarhet.  

› Bruk alltid RMC Sunprimer HWP og RMC Hybrid Wood Protector i samme farge.

INDUSTRIELL PÅFØRING

› Det skal tilsettes 10 % RMC Accelerator - Comp. B til RMC Hybrid Wood Protector.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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TIPS:
Pigmentet i de forskjellige RMC Hybrid Wood Protector-fargene bidrar til å beskytte treet mot gråning.  
MERK: Fargen PURE er uten pigment, noe som får treet til å gråne raskere.

NATURAL

ROYAL

TEAK

BLACK

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

LIGHT GREY

PURE

CHOCOLATE

TAUPE

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

GREY

LOOK IPE

WHITE

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

CHARCOAL

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

VEGGIE

DRAGONFRUIT

SUNFLOWER

POPPY

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

DOLPHIN LAGOON

SUNSETPIGLET

Hybrid Wood Protector

Hybrid Wood ProtectorHybrid Wood Protector

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector

Farger:

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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BESKYTTELSE

› BESKYTTELSE OG FARGE I ETT ENKELT LAG

RMC Hybrid Wood Protector
RMC Hybrid Wood Protector er en ekte monocoat, som egner seg for farging 
og beskyttelse av alt utvendig treverk i ett enkelt lag. Enkel påføring og 
vedlikehold gjør denne oljen til et usedvanlig brukervennlig produkt.

Unike egenskaper:
› Basert på RMC-teknologi ved hjelp av integrert UV-stabilisator.
› Enkel å påføre: ingen skjøter, hurtigtørkende.
› Økonomisk: påføring i ett lag, minimalt forbruk.
› Miljøvennlig: inneholder verken løsemidler, vann eller flyktige organiske 
  forbindelser (VOC).
› Universell: velegnet til nesten alle tretyper, innendørs og utendørs.
› Estetisk: 12 moderne farger og 8 trendfarger!

Sertifiseringer:

Rubio Monocoat
 Hybrid Wood Protector,

 en høyt verdsatt multikunstner 
med store kvaliteter !

0% VOC

MANUELT
POLERINGSMASKIN
INDUSTRIELT

EKSTERIØR: 1 liter = ± 30 m2

INTERIØR: 1 liter = ± 50 m2

± 24 TIMER

± 24 - 36 TIMER

7 DAGER

          ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes det 
varme som kan medføre selvantenning. 
Derfor må kluter gjennomvætes med 
vann før de kastes.

RMC CLEANER

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE 
Ö10 / DD+ / INGEN FORMAL-
DEHYD 

FLASKE: 20 ML - 100 ML - 0,5 L
BOKS: 1 L - 2,5 L

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Påføres i tre enkle trinn:
KLARGJØRING: 
• Fukt treverket.
• Rengjør overflaten med en mellomhard nylonbørste og RMC Exterior Wood Cleaner.
• Skyll grundig til alt skummet er forsvunnet.

MERK: Både gammelt og nytt treverk må rengjøres på denne måten.

Trinn 1: Påfør oljen
Trinn 2: La den reagere. 
Trinn 3: Fjern eventuell overskytende olje.

TRINN 1 TRINN 2 TRINN 3

INNENDØRS OG UTENDØRS!
RMC Hybrid Wood Protector kan også brukes innendørs til behandling av overflater som parkettgulv, baderomsmøbler 
i tre og benkeplater på kjøkkenet. Disse er ofte utsatt for slitasje, og derfor skal oljen tilsettes 10 % RMC Accelerator

INDUSTRIELL PÅFØRING
Det skal tilsettes 10 % RMC Accelerator - Comp. B til RMC Hybrid Wood Protector.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.



46

RMC Hybrid Wood Protector er tilgjengelig i 12 standardfarger og 8 trendfarger. Fargene kan også 
blandes med hverandre.

Standardfarger:

Trendfarger:

NATURAL

GREY

TEAKWHITE

SUNFLOWER

ROYAL BLACK

LIGHT GREY TAUPE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

PURE

TIPS:
Pigmentet i de forskjellige RMC Hybrid Wood Protector-fargene bidrar til å beskytte treet mot gråning.  
MERK: Fargen PURE er uten pigment, noe som får treet til å gråne raskere.

VEGGIE DOLPHIN LAGOON

DRAGONFRUIT PIGLET POPPY SUNSET

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.

CHARCOAL
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©La Varenne, Frankrike
RMC Hybrid Wood Protector

Vil du ha et eldet uttrykk 
på det stående utvendige 
treverket? Det går fint an!

Rubio Monocoat utviklet Rubio WoodCream, 
en revolusjonerende krem som straks gir 
treet et eldet uttrykk og samtidig gjør det 
vannavvisende.

Les mer på neste side.
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RUBIO® WOODCREAM
Tre blir mer og mer vanlig til kledning av utvendige vegger, hageskur og porter og kombineres ofte med andre 
materialer. Treverket kan beskyttes på forskjellige måter, avhengig av ønsket resultat. Rubio® Monocoat har i årevis 
og med stor suksess hatt RMC Hybrid Wood Protector i sortimentet. Det er en kvalitetsolje som beskytter og farger 
utvendig treverk i ett strøk. Den er tilgjengelig i 20 farger.

Men tre er også vakkert når det eldes naturlig. For alle fans av det eldede, værbitte uttrykket har Rubio-
laboratoriet utviklet Rubio® WoodCream, en revolusjonerende krem som straks gir treet et eldet 
uttrykk og samtidig gjør det vannavvisende.

Rubio WoodCream
Rubio WoodCream er en vannbasert krem som gjør treet vannavvisende etter 
behandlingen. Dette gir en holdbar perleeffekt.

Den kremede strukturen gjør den enkel å påføre, særlig på stående tre. Rubio 
WoodCream er tilgjengelig i sju grå nyanser som gir treet et eldet uttrykk. 
Det finnes også en transparent variant som lar treet eldes naturlig, men 
som beskytter det og gjør det vannavvisende. Denne transparente utgaven 
beskytter også tre som allerede er eldet.

Avhengig av den valgte fargen, tretypen og retningen på det stående treet, 
hoder den valgte fargen mellom 2 og 5 år. Deretter overtar de naturlige grå 
nyansene gradvis. Etter ca. 2 år avtar perleeffekten gradvis.

Unike egenskaper:

› Vannavvisende resultat  med holdbar perleeffekt.

› Selvrensende

› Kremet konsistens  gir optimal brukervennlighet

› Velg mellom sju farger for å få et eldet utseende og én transparent farge for å 

  beskytte allerede eldede utvendige vegger.

› 100 % økologisk, 0% helseskadelige stoffer (VOC).

› Ingen filmdannelse, skaller ikke av.

› Utmerket til myke tretyper.

0% VOC

MANUELT

± 12 TIMER

VANN

± 15 M2/L

BOKS:
100 ML - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

Rubio WoodCream,
gir umiddelbart et værbitt 

uttrykk på utvendig kledning 
og sikrer samtidig maksimal 

beskyttelse .

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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VANNAVVISENDE MED LANGVARIG 
BESKYTTELSE

Rubio WoodCream er en vannbasert krem som gjør treet 
vannavvisende etter behandlingen. Dette gir en holdbar 
perleeffekt. Akkurat som på en gås vil ikke vannet trenge 
inn i treet etter en regnbyge, men bare renne av. Denne 
perleeffekten forlenger treets holdbarhet og reduserer veksten 
av alger og mose betydelig. Ettersom Rubio WoodCream 
trenger dypt inn i treet og samtidig er gjennomtrengelig for 
vanndamp, øker det treets isoleringsverdi.

SELVRENSENDE

Denne perleeffekten har også en selvrensende funksjon. 
Regndråper glir straks av treet og fjerner alt støvet på veien 
ned. Det tar derfor mye lenger tid før det stående treverket 
ser skittent ut.

KREMET

Impregneringsmidler leveres normalt i flytende form slik 
at man risikerer å søle under påføringen, særlig på stående 
overflater. Det drypper på treet, på gulvet eller bakken 
eller på brukeren. Rubio WoodCream er en krem og svært 
enkel å påføre stående overflater, særlig når du jobber over 
hodehøyde.

Vannabsorberende
Ikke behandlet med Rubio WoodCream

Vannavvisende
Behandlet med Rubio WoodCream

trefasader, treport, ...

regndrå

vannets

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Påføres i tre enkle trinn:
Klargjøring: Takket være den kremede konsistensen er Rubio® WoodCream svært enkel å påføre. Penselen drypper verken 
på brukeren eller gulvet. Rubio WoodCream kan påføres i tre enkle trinn, som beskrevet nedenfor

Trinn 1: Det stående treet skal være rent og tørt. Hvis treet er 
svært tilsmusset og oljet eller har mugg/sopp, bør det rengjøres med 
RMC Exterior Wood Cleaner. Treet skal skylles grundig med vann 
etter bruk av RMC Exterior Wood Cleaner og før påføring av Rubio 
WoodCream. Les det medfølgende tekniske databladet før bruk.

Trinn 2: Rubio WoodCream røres grundig om før det påføres 
ufortynnet med pensel på den stående overflaten i treets 
lengderetning.

Trinn 3: Umiddelbart etter påføring tørkes overflaten med en 
klut eller svamp for å fjerne ev. overskytende materiale. Påfør ikke 
produktet i for tykke lag. Bare det treet kan absorbere er nødvendig 
for å oppnå effektiv beskyttelse.

Verktøy:

RMC -pensel
standard 100

RMC-svamp
standard

RMC-kluter
bomull – sett 1 kg

RMC-kluter
vevd – sett 10kg

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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TRANSPARENT NR.0

TRANSPARENT NR.0

ELDET NR. 1

ELDET NR. 1

ELDET NR. 2

ELDET NR. 2

ELDET NR. 3

ELDET NR. 3

ELDET NR. 4

ELDET NR. 4

ELDET NR. 5

ELDET NR. 5

ELDET NR. 7

ELDET NR. 7

ELDET NR. 6

ELDET NR. 6

Farger på furu:

Farger på Thermowood:
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©Carana Beach Resort, Sør-Afrika
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VEDLIKEHOLD

› RENGJØRING

RMC Exterior Soap 
RMC Exterior Soap er en såpe som rengjør og tilfører næring. Produktet 
brukes til å rengjøre utvendige treoverflater som har vært behandlet med et 
produkt fra Rubio Monocoats sortiment av produkter for utendørs bruk.

RMC Exterior Soap Ecospray 
RMC Exterior Soap Ecospray er en praktisk, bruksklar variant av RMC Exterior 
Soap. Den er svært velegnet til å rengjøre mindre overflater og kan refilles 
med RMC Exterior Soap.

0% VOC

MANUELT

1 LITER / 3 LITER

0% VOC

ECOSPRAY: 500 ML

± 30 MIN.

VANN

FLASKE: 1 L
DUNK: 5 L

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Symbolforklaring:

Hvordan holder 
jeg det utvendige 

treverket rent?

RMC EXTERIOR SOAP eller
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
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› OPPFRISKING OG RENOVERING
Oppfrisking av fargen og beskyttelse av tre som er behandlet med RMC Hybrid Wood Protector, skjer med det 
samme produktet i den samme fargen som du opprinnelig brukte. Du trenger ikke å slipe før påføring. Rengjør 
overflaten du vil friske opp, med vann eller – ved mosevekst – RMC Exterior Wood Cleaner.

Hvor ofte stående treverk skal vedlikeholdes, avhenger av det enkelte prosjektet. Avhengig av treverket, fargen 
på oljen og stedet kreves det hyppigere vedlikehold noen steder enn andre. Terrasser bør vedlikeholdes hvert år.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Symbolforklaring:

DET ER IKKE MOSEVEKST 
PÅ TERRASSEN/TREET

DET ER MOSEVEKST 
PÅ TERRASSEN/TREET

1

3

1

2

3

2

HVOR OFTE?
Terrasser:
- årlig

Stående treverk:
- Første gangs vedlikehold utføres etter 1 år
- Påfølgende vedlikehold utføres hvert 3. til 5. år
 

Terrasser eller 
stående tre

RMC EXTERIOR 
WOOD CLEANER LA TØRKE

RMC HYBRID 
WOOD PROTECTOR

RENGJØR VÅTT
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RMC Nano Industrial 
Innfarging
RMC Nano Industrial-sortimentet passer for kreativ innfarging av tre med 
en industriell serie. Produktet reagerer ikke med treets garvesyre og skjuler 
splinter.

Unike egenskaper:
› Hurtigtørkende: svært velegnet til industrielle påføringer.
› Brukervennlig: avgir ingen giftige eller irriterende avgasser.
› Tilgjengelig i ni forskjellige nyanser:
 
 Smoke: røykfaget effekt.  
 Fumed: værbitt effekt.
 Farger: kontrast- eller komplementærfarger. 
 Disse fargene kan blandes med hverandre

› Nyansene kan lysnes med RMC Nano Industrial Dilution Medium.
› Vi kan hjelpe deg med å skreddersy farger.

Farger:

FORBEHANDLING (VALGFRI)
Rubio® Monocoat har utviklet den industrielle innfargingen Rubio® Monocoat for å gjøre det mulig å gjennomføre 
skreddersydde prosjekter med industrielle overflatebehandlingsserier. Siden Rubio® Monocoat-olje alltid brukes til 
overflatebehandlingen, er molekylbindingen med treet fortsatt garantert.

› INDUSTRIELL INNFARGING

0% VOC

INDUSTRIELT

± 5 - 20 G/M2

± 30 SEK. -  10 MIN.

VANN

FLASKE: 100 ML - 1 L
BOKS: 5 L - 20 L

Rubio Monocoat  Nano 
Industrial, industriell innfarging 

basert på nanoteknologi !

FUMED LIGHT NATURAL OAK BROWN TEAKWHITE CAMEL

FUMED INTENSE SMOKE WHITE 01BLACK

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RMC Oil UV R2
UV-herdende industriolje
SRMC Oil UV R2 er en UV-herdende olje, basert på den unike teknologien 
med molekylbinding, til overflatebehandling av tre med en industriell serie.

Unike egenskaper:

BESKYTTELSE
Du kan farge og beskytte industrielt med SRMC Oil UV R2, en UV-herdende overflatebehandlingsolje basert på 
vår velkjente teknologi. Et ekstra beskyttelseslag RMC Oil UV Topcoat R2 sikrer et slitesterkt og holdbart resultat. 

› INDUSTRIELL OLJEBEHANDLING

0% VOC

INDUSTRIELT

12 - 16 G/M2

RETT ETTER UV-TØRKING

RMC CLEANER

BOKS: 1 KG - 5 KG

RMC Oil UV Topcoat R2
Ekstra beskyttende lag
RMC Oil UV Topcoat R2 påføres som et ekstra beskyttende lag på RMC Oil UV 
R2. Den forsterker fargen på RMC Oil UV R2 og øker glansen når den børstes 
før tørking.

Unike egenskaper:

0% VOC

INDUSTRIELT

4 - 7 G/M2

RETT ETTER UV-TØRKING

RMC CLEANER

          ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

          ADVARSEL
          SELVANTENNING

Linolje er et naturprodukt som ikke 
selvantenner. Olje på en klut medfører 
imidlertid en brannrisiko.   
Ved oksidering av oljen dannes 
det varme som kan medføre 
selvantenning. Derfor må kluter 
gjennomvætes med vann før de 
kastes.

› Farger og beskytter treet i ett enkelt lag.
› Minimalt forbruk: 12–6 g/m2.
› 0 % VOC!
› Tilgjengelig i alle standard interiørfarger.
› Kontrollerer fuktighet.

› Ikke vannbasert.
› Lavt energiforbruk på grunn av effektiv
  funksjon i ett enkelt lag.
› Kan etterbehandles med RMC Oil Plus 2C.
› Langvarig beskyttelse!

BOKS: 1 KG - 5 KG

› Fremragende ytelse: 4–7 g/m2.
› Lavt energiforbruk.
› Bevarer treets naturlige utseende
› kke vannbasert.

› Miljøvennlig, basert på vegetabilske oljer.
› Hender kan rengjøres med såpe og vann.
› 0% VOC og overholder dermed VOC EU
  2010-direktivet.

Se dLes det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende..



62

RMC LED Oil 
LED-herdende olje i bare ett enkelt lag
Rubio LED Oil er en kvalitetsolje av hardvoks, og akkurat som alle de andre 
RMC-oljene er den basert på vår unike teknologi med molekylbinding. 
Kombinasjonen av holdbarhet, slitestyrke og lett vedlikehold gjør RMC LED 
Oil til den perfekte partneren for prosjektmarkedet.

Når RMC LED Oil kommer i kontakt med LED-lys, herder oljen umiddelbart, og 
gulvet kan tas i bruk med det samme. Denne tidsbesparende egenskapen er 
søt musikk for prosjektutviklerne, som alltid arbeider under tidspress.

Unike egenskaper:
› Påføres med kun ett strøk
› 0% VOC
› Naturlig utseende og uttrykk
› Langvarig beskyttelse og innfarging av treet
› Enkelt å vedlikeholde med produktene i RMC-sortimentet
› Brukervennlig uten skjøter under påføring
› Kan brukes på nesten alle tretyper
› 40 unike, intense farger

Farger: 
RMC LED Oil er tilgjengelig i 40 forskjellige farger. Treverket farges 
og beskyttes i ett enkelt lag uten at det kommer i konflikt med treets 
naturlige utseende og uttrykk. Fargene kan også blandes med hverandre. 

Disse 40 fargene er de samme som i RMC Oil Plus 2C-sortimentet.

RUBIO LED-HERDENDE LØSNINGER
I Rubio® Monocoat starter vi gjerne en ny trend, og vi stikker gjerne hodet frem når det er noe vi tror på. Da vi 
lanserte vår første olje i 2005, gikk vi for å utvikle et produkt som er sikkert, både for brukeren og for brukerens 
omgivelser. RMC Oil inneholder verken (0 %!) VOC eller vann og er basert på vegetabilsk olje. Lanseringen av LED-
teknologi i sortimentet passer dermed perfekt til vår miljøbevisste forretningspraksis, som er svært viktig for oss.

0% VOC

MANUELT
INDUSTRIELT – PÅ STEDET

± 15 - 18 g/m2

avhengig av klargjøringen

HERDES ØYEBLIKKELIG 
MED LED-LYS

UMIDDELBART VANNTETT 
ETTER 6 TIMER

RMC CLEANER

BOKS: 100 GR - 1 KG - 5 KG

Rubio Monocoat  LED Oil,  basert 
på vår unike beskyttelse gjennom 

molykulær binding.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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MINIMALT ØKOLOGISK FOTAVTRYKK
LED-pærer har et mye mindre økologisk fotavtrykk enn UV-pærer. De inneholder ikke kvikksølv, avgir ingen 
ubehagelig lukt, og dermed er det ikke noe ozonutslipp. Dette sparer industrielle brukere for mye penger, 
da de ikke trenger å montere noe avsug på overflatebehandlingsmaskinene. Dessuten krever LED-pærer ingen 
spesiell kjemisk avfallsbehandling i motsetning til kvikksølvpærer, og de kan i stor grad gjenbrukes. 

ENERGIBESPARENDE
LED-pærer har en svært lang levetid på opptil 20 000 timer sammenlignet med UV-pærenes 700–1000 timer. De 
krever nesten ikke noe vedlikehold og bruker opptil 80 % mindre energi enn de tradisjonelle kvikksølvpærene.

Det må tas høyde for lampenes oppvarmings- og avkjølingstider ved bruk av tradisjonelle (UV) pærer. Levetiden 
kan også påvirkes betydelig hvis de hele tiden slås av og på. LED-pærer virker derimot med en gang de er slått 
på og herder derfor også treet øyeblikkelig. Når pærene slås av og på raskt, vil det heller ikke påvirke levetiden, 
og derfor kan arbeidet utføres raskt og effektivt.

LED-pærer kan enkelt tilkoblet elektrisitetsnettet. Det er ikke nødvendig å investere i et høyspenningsanlegg.

GULVET ER STRAKS KLART TIL BRUK
Når treet er blitt behandlet med RMC LED Oil, kan det straks herdes med LED-lys. Dette kan påføres både 
industrielt og på stedet. Treet er klart til bruk eller kan pakkes straks etter behandling, noe som er 
fantastisk tidsbesparende. RMC LED-teknologien er dermed den beste partneren til prosjektmarkedet, hvor 
tiden alltid er en viktig faktor.

STØTSIKKER
LED-pærer er svært støtsikre. De tåler dessuten kulde og vibrasjoner mye bedre enn andre pærer. Det er en 
stor fordel, ikke minst ved påføringer på stedet.

 
OPTIMALT UTBYTTE
Investering i LED-teknologi til innfarging og beskyttelse av tre er en lønnsom beslutning. Prisen for å anskaffe 
LED-herdeutstyr (industrielt / på stedet) er ubetydelig sammenlignet med de besparelsene som LED-teknologien 
medfører.  I tillegg til LED-pærenes mye lengre levetid og betydelige energibesparelser er LED-teknologiens 
spesielle fordel de store tidsbesparelsene. Siden det behandlede treet herdes rett etter kontakt med LED-lyset, 
er det ikke nødvendig å ta høyde for tørketider, og prosjektet kan dermed leveres rett etter herding!

VIKTIG!
› Det er svært viktig at RMC LED Oil ikke utsettes for direkte dagslys. Når RMC LED Oil kommer i kontakt med
 dagslys, tørkes oljen, slik at den ikke lenger kan bearbeides. Vinduer skal be blendes under påføringen. 

› I tillegg til RMC LED Oil tilbyr Rubio Monocoat også maskiner som kan brukes til å herde oljen med en gang. 
  Les mer på side 66–67.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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MASKINER

›INDUSTRIELL SERIE

Rubio Monocoater,
 den ideelle partner 

for industriell overflatebehandling av tre !

Modeller:

› 420M / 420E
 • Transportbånd: 420 mm
 • Arbeidsbredde: 400 mm

› 700M/700E
 • Transportbånd: 700 mm
  • Arbeidsbredde: 680 mm

Rubio® Monocoater
Rubio® Monocoater er en kompakt alt-i-ett industriell overflatebehandlingsserie. 
Sammen med det allsidige Rubio® Monocoat-sortimentet er det en effektiv måte 
å skape kreative og individuelle overflatebehandlinger på. Vi har nylig finjustert 
overflatebehandlingsserien ut fra de siste årenes erfaringer. Takket være et nytt 
lukkesystem og den parallelle justeringen av oljens konsistens gjør Rubio® Monocoater 
det enda enklere og mer presist å overflatebehandle tregulv!
 

Unike egenskaper:

› Én ramme, ca. 5,2 m lang og ca. 1,2 m bred, på et sentralt stativ, hvor det er montert fire 
  enheter.
› tre separate transportbånd.
› Hoveddisplay med elektriske kontrollelementer og digitale hastighetsavlesninger sentralt  
  plassert på utstyret gir god synlighet av alle fire enheter.
› Separat elektrisk høydestyring av hver enkelt enhet.
› Leveres som «plug & play» – kobles til et 5-polet kontakt, ogutstyret er klart til bruk.
› Tilkobling via en rund, rød 32 -kontakt med 3 faser, en nulleder og jordledning (400 volt + 0).
› Tillatt emnetykkelse: min./maks. 5–100 mm.
› Fremføringshastighet: 5–18 m/min.
› Arbeidshøyde: 900 mm (± 25 mm).
› CE-sertifisert.
+
› Alle viktige justeringer av doseringsvalsen kan utføres med én hånd.
› Nytt fjærbelastet lukkersystem på begge sider av påføringsvalsen forhindrer lekkasje!
 

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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› INDUSTRIELL SERIE MED SPRØYTEENHET

Rubio® Monocoater Spray
Rubio® Monocoater er den perfekte maskinen til behandling av parkettgulv (RMC Nano Industrial, 
RMC Precolor Easy, RMC Oil Plus 2C og RMC Oil UV R2). Rubio® Monocoater Spray ble utviklet for 
å behandle utvendige trepaneler.  Rubio Monocoater Spray har to automatiske sprøytepistoler til å 
påføre RMC industriprodukter som Rubio® Monocoat Hybrid Wood Protector.

Unike egenskaper:

› Én ramme, ca. 4,5 m lang og ca. 1,2 m bred, på et sentralt stativ, hvor det er montert› fire enheter.
› to separate transportbånd og to transportbånd i rustfritt stål i sprøyteenheten.
› Sprøyteenhet med to automatiske sprøytepistoler.
› Tilgjengelig i to varianter: sugepumpe med påføring ved lavt trykk til 1K til1-komponente systemer eller 2K til
  2-komponente systemer..
› Elektrisk hastighetskontrolltilhver enhet med hastighetsangivelse.
› Elektrisk høydekontroll av enhet 1, 3 og 4.
› Kontrollen er sentralt plassert på utstyret for å sikre effektiv drift av alle fire enheter.
› Leveres som «plug & play»: Kobles til en 5-polet kontakt, og utstyret er klart til bruk.
› Tillatt emnetykkelse: min./maks. 5–45 mm.
› Fremføringshastighet: fast: 50 m/min.
› Arbeidshøyde: 900 mm (± 25 mm).
› CE-sertifisert.

Rubio Monocoater Spray,
godt egnet til farging av profilert 

treverk !

Ekspertene våre hjelper deg med installasjon og oppsett. Du kan også stole på at de vil hjelpe deg med å oppnå 
optimal innkjøring av maskinen med oljene i Rubio Monocoat-sortimentet.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.

Modeller:
› 320E
 • Transportbånd: 320 mm
 • Arbeidsbredde: 300 mm
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› INDUSTRIELL LED-HERDED ENHET
En valgfri LED-herdende enhet kan enkelt og raskt ettermonteres på en eksisterende overflatebehandlingsenhet 
uten store investeringer. Avsug er ikke nødvendig, da det ikke en noe ozonutslipp.

LED-HERDENDE INDUSTRIENHET INSTALLERT 
PÅ RUBIO MONOCOATER

LED-HERDENDE HÅNDHOLDT ENHET  LED-HERDENDE ENHET LED-HERDENDE HÅNDHOLDT ENHET 
MONO-LED

› LED-HERDENDE LØSNINGER PÅ STEDET
or krevende gulvleggere, som vil være helt oppdatert, tilbyr vi følgende maskiner: en profesjonell maskin for 
herding av gulv og to håndholdte tørkere til møbler, gulvlister og vanskelig tilgjengelige områder. Investeringen i 
disse maskinene er minimal, særlig hvis du ser på hva du vil spare i tid og penger.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Fremtiden starter nå med 
LED Oil-løsninger fra Rubio 
Monocoat !

Rubio Monocoat utviklet Rubio LED Oil – en 
kvalitetsolje av hardvoks, som akkurat som alle de 
andre RMC-oljene er basert på vår unike teknologi 
med molekylbinding.

Les mer på side 62–63.
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RUBIO® EASYBOND-SORTIMENTET
Sortimentet med Rubio Monocoat-produkter ble nylig utvidet med Rubio® EasyBond, en ny generasjon av 
1-komponent parkettlim basert på silanpolymerteknologi. EasyBond kan brukes universelt på nesten alle typer 
tre og i nesten alle situasjoner. Det inneholder ingen myknere og er hardt-elastisk. Disse to egenskapene 
har gitt et holdbart parkettlim som oppfyller kravene i nesten alle anerkjente standarder og tester. Vi mener at 
perfekt klargjøring av overflaten er nødvendig ved legging av tregulv, og derfor tilbyr vi et utvalg av primere og 
selvnivellerende sparkelmasser som en del av Rubio®  EasyBond-sortimentet.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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FORBEHANDLING (VALGFRI)
I tillegg til at Rubio®  Monocoat har gjort det enkelt for brukeren ved å utvikle et parkettlim for alle tretyper, tilbyr 
vi en rekke produkter for klargjøring av underlaget.
   

› RUBIO PRIMERE OG FUKTBARRIERER
Kvaliteten på avrettingslaget er avgjørende for fastklebingen samt for nivelleringsmaterialene. Når du velger 
Rubio®  EasyBond parkettlim, trenger du ikke grunne et porøst/ikke-porøst underlag hvis det er solid og i god 
stand. Rubio®  Monocoat har en rekke primere og tilbyr en løsning til hvert underlag.

Rubio EasyPrimer Aqua 
Heftmiddel og fikseringsmiddel
Rubio EasyPrimer Aqua er en vannbasert kvalitetsprimer som brukes som 
heftmiddel og fikseringsmiddel på porøse og ikke-porøse underlag. Denne 
primeren kan også brukes på vanskelige og glatte underlag, f.eks. keramiske 
fliser (som først må slipes med en diamantskive), for å oppnå bedre feste med 
Rubio EasyFlow, Rubio EasyFlow-F eller Rubio EasyBond parkettlim.

Unike egenskaper:
› Vannbasert
› Stort sett luktfri
› Minimal skumdannelse
› Klar til bruk
› Lett å jobbe med på grunn av den gule fargen

0% VOC

MANUELT

± 2 - 4 TIMER

VANN

± 100 - 200 G/M2

DUNK: 5 L

NÅR BØR MAN GRUNNE?

› Når man skal sikre fastklebing mellom underlag og gulvbelegg.
› Før påføring av et lag selvnivellerende sparkelmasse på ethvert underlag.
› På glatte, ikke-porøse underlag, som keramiske fliser.
› Det skal alltid påføres en primer på anhydrittbaserte avrettingslag: Bruk vår Rubio EasyPrimer 2C Epoxy.
› Bruk Rubio EasyPrimer 2C Epoxy på gulv med gulvvarme.
› Påfør alltid to lag med Rubio EasyPrimer 2C Epoxy som fuktsperre på underlag med et restfuktinnhold på opptil maks. 
  8 %.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Rubio EasyPrimer 2C Epoxy
Vannbasert 2-komponent epoxyprimer
Rubio EasyPrimer 2C Epoxy er en vannbasert 2-komponent epoksyprimer 
av høy kvalitet. Primeren er nesten uten lukt og inneholder ingen VOC. 
Primeren kan, i ett lag, brukes til å herde avrettingslag på underlag av dårlig 
kvalitet. Fra det andre laget fungerer den som fuktsperre. Rubio EasyPrimer 
Epoxy er obligatorisk når det brukes på avrettingslag med gulvvarme samt 
til granulerende og anhydrittbaserte avrettingslag og ved renovering av 
eksisterende gulv med rester av gammelt lim.

Unike egenskaper:
› Velegnet for gulvvarme.
› Stort sett luktfri
› Lav viskositet
› Enkel 1:1-blanding
› Hurtigtørkende

0% VOC

MANUELT

± 2 - 4 TIMER

VANN

± 150 - 250 G/M2

DUNK: SETT 2 x 2,5 L

Primerrulle, grønn 
Egnet for grove underlag og flate, 
absorberende underlag.

Primerrulle, hvit 
Velegnet for flate underlag og 
flisegulv.

VERKTØY:

Rulleskaft

Teleskopskaft
 

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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› SELVNIVELLERENDE SPARKELMASSE
Rubio®  EasyFlow masse er beregnet for universell bruk og er ideell som klargjøring før du legger parkettgulv 
og andre harde og myke gulvbelegg. Etter grunning kan massene brukes på alle absorberende (mineralske) 
underlag, som sementbundne og anhydrittbaserte avrettingslag, men også på ikke-absorberende underlag som 
keramiske fliser. Produktet er tilgjengelig i to varianter: Rubio®  EasyFlow og Rubio®  EasyFlow-F.

Rubio®  EasyFlow selvnivellerende sparkelmasser er enkle å blande uten å støve. De trenger også mindre vann 
enn tradisjonell selvnivellerende sparkelmasse og tørker dermed raskere.  EasyFlow selvnivellerende masse forblir 
helt homogen helt frem til slutten.

Rubio EasyFlow
Nivellerer i et lag fra 3 til 15 mm
Rubio EasyFlow er et selvnivellerende, sementbundet nivelleringsmateriale 
av aluminiumssement, aggregater, tilsatte bindemidler og kjemiske 
tilsetningsstoffer av høy kvalitet. Det er et ferdigblandet tørt pulver som er 
utviklet for å brukes som et tynt nivellerende gulv.
 

Unike karakteristikker:
› Kan generelt påføres underlag av alle typer hvis den nødvendige klargjøringen
  er gjort.
› Enkel å blande uten å støve.
› Herder og tørker raskt.
› Er gangbar etter 1–2 timer (+20 °C).
› Miljøvennlig – 0 % VOC.
› Selvnivellerende og god flyteevne.
› Klar til bruk.
› Lav krymping.
› Tilsetning av vann: 19 % (4,75 l / pose med 25 kg).
 

0% VOC

MANUELT

± 1 - 2 TIMER

VANN

± 1,75 KG PER MM 
LAGTYKKELSE/M2

PAPIRPOSE: 25 KG

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Rubio EasyFlow-F (fiberforsterket)
Nivellerer i et lag på 30 mm, også til gulvvarme
Rubio EasyFlow-F er et selvnivellerende og fiberforsterket, sementbundet 
nivelleringsmateriale av aluminiumssement, aggregater, tilsatte bindemidler og 
kjemiske tilsetningsstoffer av høy kvalitet. Det er et ferdigblandet tørt pulver 
som er utviklet for gulvbelegg, og som også er velegnet for gulvvarme.

 
Unike karakteristikker:
› Kan generelt påføres underlag av alle typer, hvis den nødvendige klargjøringen
  er gjort.
› Enkel å blande uten å støve.
› Herder og tørker raskt.
› Er gangbar etter 1–2 timer (+20 °C).
› Miljøvennlig – 0 % VOC.
› Selvnivellerende og god flyteevne.
› Klar til bruk.
› Lav krymping.
› Vanntilsetning: 18% (4,50 L / pose på 25 kg).

0% VOC

MANUELT

± 1 - 2 TIMER

VANN

± 1,75 KG PER 
MM LAGTYKKELSE/M2

PAPIRPOSE: 25 KG

Sparkel i rustfritt stål
Piggrulle

Tannprofil
Piggsko

Gummisparkel i 
rustfritt stål

VERKTØY:

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Rubio EasyBond
Rubio EasyBond er en ny generasjon av 1-komponent parkettlim som kan 
brukes universelt under alle forhold og på alle typer tre. I tillegg til de universelle 
egenskapene er limet unikt, dels fordi det ikke inneholder myknere, vann 
eller løsemidler og er hardt-elastisk. Du kan også være trygg på lang sikt: 
Rubio EasyBond parkettlim er utrolig slitesterkt og en holdbar og effektiv 
binding. Parkettlimet vårt overholder den siste ISO 17178-standarden.

 
HvorskillerRubio EasyBond seg ut?
› Universell bruk til alle tretyper og alle situasjoner
› Holdbart, slitesterkt og elastisk lim uten myknere
› Kvalitetsalternativ til 2-komponent PU-klebemiddel
› Holdbar lydisolering
› Miljøvennlig – 0 % VOC.
› Høy bestandighet og dekkeevne
› Fremragende klebeevne
› Ingen risiko for skader på overflatefinishen
› Hurtig og holdbar herding
› Overholder kravene i nesten alle anerkjente standarder og tester

Verktøy:

RUBIO® EASYBOND PARKETTLIM
Rubio®  Monocoat har gleden av å presentere det nyeste medlemmet i familien, Rubio®  EasyBond. Rubio EasyBond®   
er en ny generasjon av 1-komponent parkettlim, basert på silanpolymerteknologi og uten myknere.

0% VOC

MANUELT

± 12 TIMER

RMC CLEANER

± 800 - 1300 G/M2

SPANN: 16 KG
PATRON: 290 ML

Sparkel B7
Velegnet for mosaikkparkettgulv og tepper.

Limsparkel B15
Velegnet for ubehandlet eller forbehandlet
flerlagsparket eller 15 mm bord med massiv parkett.

Limsparkel B16
Velegnet for 22 mm bord med massiv parkett, 23 mm 
endetreparketteller massive planker eller komposittplanker, 
storformat.

Rubio EasyBond,
markedets mest anvendelige 

parkett-  og heltrelim!

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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UNIVERSELL BRUK

KVALITETSALTERNATIV TIL 
2-KOMPONENT PU-LIMMILJØVENNLIG

OLDBART, STERKT OG ELASTISK 
FESTE UTEN MYKNERE

HØY SLITESTYRKE
OG DEKKEVNE RASK OG HOLDBAR HERDING

Limet egner seg til nesten alle tretyper og alle underlag, 
herunder massive tregulv, laminatgulv samt undergulv, 
tverrskåret tre, kork og andre utfordrende tretyper. Limet i 
denne nye generasjonen tar det beste fra alt og kombinerer 
dermed viktige egenskaper som styrke og elastisitet i ett lim. I 
tillegg overholder det den «nye» standarden ISO 17178.

Et parkettlim hvor kvaliteten høy høyeste prioritet, krever 
ofte et 2-komponent polyuretanlim på grunn av den raske 
herdingen, den gode klebeevnen og de sterke, elastiske 
egenskapene Rubio EasyBond er det perfekte alternativet: 
Det har de samme fordelene som et 2-komponent PU-lim, 
men ingen av ulempene. Det består av 1 komponent, det er 
luktfritt, det er enkelt å fjerne limrester fra gulvet, og det er 
ingen sorte hender eller isocyanater i limet og derfor ingen 
allergiske hudreaksjoner.

Rubio EasyBond parkettlim inneholder ingen løsemidler 
og er dermed miljøvennlig. Limet inneholder heller ingen 
isocyanater, og faren for hudallergier er derfor minimal. Det 
tomme spannet er enkelt å rense for limrester etter herding og 
kan deretter gjenbrukes.

Dette rette valget av reologiske additiver sikrer høy slitestyrke. 
Dermed kan limet bevege seg gjennom, slik at trefibrene og 
limstrimlene blir liggende og man får en fin jevn overflate til 
tregulvet samt god dekkeevne.

Parketten kan poleres etter 12 timer, noe som er en stor 
tidsbesparelse i forhold til annet lim. Siden limet ikke 
inneholder myknere, er det ingen myknere som kan vandre, 
og vi kan garantere en holdbart feste.

HOLDBAR LYDISOLERING  

OVERHOLDER KRAVENE I NESTEN 
ALLE ANERKJENTE STANDARDER 
OG TESTER

Overholder kravene i følgende standard: 12kB-DIN EN150 
717-2

Rubio EasyBond er blitt utsatt for alle mulige tester i 
laboratoriet og i bruk. Vi tør derfor med stolthet påstå at 
Rubio EasyBond har fremragende klebeevne takket være det 
høye polymerinnholdet. Under normale forhold er det derfor 
ikke nødvendig å påføre en primer på et sunt underlag først. 
Du kan lese mer i det tekniske databladet.

INGEN RISIKO FOR SKADE PÅ 
OVERFLATEFINISHEN

Rubio EasyBond inneholder ingen myknere. Dermed er det 
ingen myknere som kan vandre, og limets sammensetning 
endrer seg ikke. Derfor trenger du ikke tenke på om overflatens 
finish tar skade. Limet inneholder ganske enkelt ikke noe som 
kan trenge gjennom treet.

FREMRAGENDE KLEBEEVNE

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

Rubio EasyBond
Muylle Facon BVBA

Kundene dine ønsker seg et fint gulv som tåler tidens tann, og 
som ikke begynner å bule eller sprekke. Dette er grunnen til 
at vi har valgt et lim som ikke inneholder myknere og er sterkt 
og elastisk.

Les mer på side 78–79.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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Ingen mykgjøringsmidler = ingen tidlig aldring.
Myknere er oljeholdige væsker som tilsettes syntetiske stoffer for å gjøre dem mer fleksible. 
Det kan sammenlignes med å helle vann i leire slik at leiren blir smidigere. Myknere gjør 
limet svært elastisk og billig. Limet mister etter hvert elastisiteten fordi myknerne vandrer. 
Denne prosessen fremskyndes på gulv med gulvvarme.

Rubio®  EasyBond parkettlim inneholder ingen myknere, men har et høyt innhold av 
polymerer, slik at limet blir hardere, men også mer slitesterkt og med bedre feste. Nettopp 
det at Rubio®  EasyBond ikke inneholder myknere, betyr at det ikke er myknere som kan 
vandre, og at limets sammensetning ikke endrer seg. Dermed er det ingen risiko for tidlig 
endring. Parkettlimet er derfor svært velegnet for gulv med gulvvarme.

Alt blir på plass
Hvis limet er for elastisk, får treet for mye fleksibilitet, mens et lim som som er for stivt, vil 
gå i stykker. Rubio EasyBonds sterke og elastiske sammensetning gir treet fleksibilitet, men 
ikke så mye at treet begynner å slå seg. Denne typen lim er også enkel å slipe og kan også 
brukes som sparkelmasse.

myknernes vandring

tregulvets sammensetning

overflatefinish

tregulv

parkettlim + myknere

overflatefinish 

tregulv

parkettlim + vandrende myknere

polymerlim

holdbar, slitesterk og elastisk  
rubio easybond lim

tregulv

parkettlim 
undergulv

parkett

parkettlim 
undergulv

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RUBIO EASY 1.2.3. TRINNVIS PLAN

Kontroller omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten

Murverk og gipslag skal ha et fuktinnhold på ≤ 5%. Flisene skal være fugede 
og tørre, akkurat som malingen. Den anbefalte luftfuktigheten er mellom 
50 og 60 %. Dette kan måles med et hygrometer. Avrettingslagets restfukt 
avhenger av typen lag:

› Sementbundet (uten gulvvarme): 2,5 %
› Sementbundet (med gulvvarme): 1,5 %
› Gips (tradisjonell uten gulvvarme): 1 %
› Gips (tradisjonell med gulvvarme): 0,6 %
› Støpt gipsgulv: 0,6 %

Klargjøring av underlaget

› Flatt
› Tørt
› Fettfritt
› Uten sprekker
› Fysisk solid

Rubio® EasyPrimer I valgfri Rubio EasyPrimer Aqua

› Heftmiddel og fikseringsmiddel på vanskelige og glatte overflater som
  keramiske fliser.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy

› Anbefales til gulv med gulvvarme, anhydrittbaserte avrettingslag, renovering
  av gamle gulv med limrester og som overflateherder. Til underlag av dårlig
  kvalitet.
› Påført i to lag fungerer den som fuktsperre.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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4

5

6

Rubio® EasyFlow(-F)  I  valgfri 

Rubio® EasyFlow
› Selvnivellerende, sementbundet sparkelmasse for nivellering opp til 15 mm. 

Rubio® EasyFlow-F
› Fiberforsterket selvnivellerende, sementbundet sparkelmasse for
  nivellering opptil 30 mm og til gulv med gulvvarme.

Liming med Rubio®  EasyBond

› Bearbeidingstid: 45 minutter
› Sparkler: B7 – B15 – B16
› Limtemperaturer: minst 15 °C for å sikre optimal bearbeiding.
› Emballasje: 16 kg spann eller 290 ml patron (493 gram) til liming av 
  gulvlister.
› Tørketid: Gulvet kan poleres eller er tas i bruk etter 12 timer avhengig av
   værforholdene og limlagets tykkelse (23 °C / 60 % relativ luftfuktighet).

Legging av gulvet

› Fjern limflekker med Rubio Monocoat Cleaner før de tørker.
› Ingen skader på overflatefinishen.
› Herdede limrester kan kun fjernes mekanisk.
› Rengjør materialer med Rubio Monocoat Cleaner.
› Vask hendene med såpe og vann.
› Gi gulvet en behandling med Rubio Monocoat Oil etter behov.

Les det tekniske databladet før du bruker produktene våre. De viste fargene er kun veiledende og ikke bindende.
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RUBIO® MONOCOAT: 
MILJØBEVISSTE PRODUKTER SOM ER SIKRE FOR BÅDE 
BRUKEREN OG OMGIVELSENE.
Alle Rubios medarbeidere lever og ånder for tre. Målet med Rubio® Monocoats produkter er å beskytte treets naturlige 
skjønnhet i alle dets utrolige nyanser og samtidig forlenge treets levetid. Vi er opptatt av å bevare treets naturlige 
utseende og uttrykk.

Rubio Monocoat, den første oljen som faktisk inneholder 0 % VOC
Den gangen vi utviklet Rubio Monocoats første olje – tre år før de første VOC-reglene 
ble innført – besluttet vi å legge lista høyt når det gjaldt utslipp av helseskadelige 
avgasser under påføring av produktene våre. Vi besluttet uttrykkelig at vi ikke 
skulle arbeide med et «lavt nivå av VOC-utslipp», men valgte i stedet 0 % VOC. 

Rubio Monocoat oil er basert på molekylbinding. Det betyr at alle skadelige materialer kan 
utelates uten at vi går på akkord med kvalitetsstandardene våre. Vi kan stolt konkludere 
at vi fra begynnelsen har fastsatt standarder for utslipp som er strengere enn dem som 
er foreskrevet i lovgivningen fra 2010.

Hva er VOC?
VOC – Volatile Organic Compounds eller flyktige organiske forbindelser 
– er den generiske termen for de kjemiske stoffene som fordamper i 
luften etter påføring av oljen. Organisk viser til komponentenes kjemiske 
sammensetning, mens flyktig viser til det faktum at de fordamper mens de 
tørker.

Hvorfor er de helseskadelige?
Bruk av produkter som inneholder VOC, avgir avgasser som er skadelige 
både for mennesket og miljøet. Overdreven kontakt med VOC kan forårsake 
allergiske reaksjoner, pustevansker og øyeproblemer. De påvirker dessuten 
ozonlaget og øker drivhuseffekten. Det er ikke så rart at myndighetene har 
funnet det nødvendig å gripe inn.

Til tross for de helseskadelige egenskapene i VOC nekter produsentene å 
slutte å bruke dem helt. De reduserer innholdet til lavest mulig mengde, 
men de når sjelden helt ned på null. Det skyldes at VOC i høy grad bidrar 
til å gjøre de tradisjonelle trebehandlingsproduktene optimalt anvendelige. 
Rubio Monocoats virkemåte er imidlertid basert på molekylbinding, 
en revolusjonerende teknologi hvor de helsefarlige faktorene er fjernet 
samtidig som en høy kvalitet er garantert.

Rubio EasyBond parkettlim: ingen myknere og 0 % VOC 
Vi bestemte oss også å arbeide med bærekraftige ingredienser som er uskadelige 
for miljøet og brukeren, da vi utviklet parkettlimet Rubio EasyBond i 2016. Rubio 
EasyBond parkettlim inneholder ingen løsemidler og er derfor miljøvennlig. Limet 
inneholder heller ingen isocyanater og medfører derfor kun en minimal risiko for 
hudirritasjon og -allergier. Det er enkelt å pille limrestene av spannet når de først er 
tørre. Deretter kan du gjenbruke det tomme spannet.
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› Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Hva? Rubio Monocoat er den første i trebehandlingskategorien som blir tildelt Eurofins Indoor 
Air Comfort Gold-merket. Med denne sertifiseringen ønsker vi å gi kundene en garanti på at 
produktene våre er et trygt valg når det gjelder utslipp – nå og i fremtiden. 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-merket er et symbol på Rubio Monocoats fokus på kvalitet og 
bidrag til et sunt inneklima.

› 0% VOC
Hva? Et uavhengig laboratorium (Ecca) har utsatt produktene våre for gasskromatografiske 
tester for å medvirke til å bestemme VOC-innholdet i produktene.

Hvilke RMC-produkter er tildelt dette merket?  
Du ser denne logoen overalt i katalogen ved siden av de produktene som har fått dette merket.

› A+
Hva? Fransk lovgivning som måler antall VOC i produkter og deler dem inn i klasser fra A+ 
(lavest utslipp) til C (høyest utslipp).

Hvilke RMC-produkter har fått denne merkingen?
Du ser denne logoen overalt i katalogen ved siden av de produktene som har fått dette merket.  

› Ü Label – DiBt
Hva? Offisielt, uavhengig tysk institutt som tester utslippene fra industriprodukter som brukes 
innendørs. Dette merket er obligatorisk for alle produkter som brukes i offentlige rom, som 
legekontorer, sykehus, kontorer og butikker.

Hvilke RMC-produkter er tildelt dette merket? 
Du ser denne logoen overalt i katalogen ved siden av de produktene som har fått dette merket. 

› FR-sertifisering BFL-S1
RMC FR Oil System, vårt flammehemmende oljesystem, er blitt testet i henhold til følgende 
standarder: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1. En Bfl s1-klassifisering er det beste.  
B-sertifiseringen er den høyeste et oljesystem noensinne har oppnådd.

s1 viser til hvor mye røykutviklingen begrenses.  Dette var noe vi hele tiden strebet etter å 
oppnå i utviklingsfasen

› Leketøysstandarden EN 71-3
Disse europeiske retningslinjene regulerer vandringen av visse helseskadelige elementer, som 
barium, kadmium og kvikksølv osv. i forskjellige typer leketøy. Denne beslutningen viser at tre 
som behandles med RMC Oil Plus 2C eller RMC Hybrid Wood Protector, er sikkert for barn. 
Det betyr også at skjærebrett, kjøkkenbord, bordplater osv. som er behandlet med RMC Oil 
Plus 2C, er sikre å bruke i husholdningen.

› M1
Målet med denne klassifiseringen er å fremme utviklingen og bruken av byggematerialer med 
lave utslipp. Klassifiseringen presenterer utslippskrav til de materialene som brukes på vanlige 
arbeidsplasser og i boliger, når det gjelder et godt inneklima.  M1 står for lave utslipp.

Internasjonale sertifiseringer
Vårt fokus på bærekraftig entreprenørskap gjenspeiles i sertifiseringene som produktene 
våre har fått fra en lang rekke uavhengige, internasjonale organisasjoner. En liste over 
de viktigste sertifiseringene vi er blitt tildelt:

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114
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RUBIO® ACADEMY
ERFARING OG KUNNSKAP
TIL TJENESTE FOR KUNDENE VÅRE.

Kurssenter – tilpassede kurs for kundene 
Nøyaktig hva innebærer sliping i henhold til reglene? Hvilken innfarging gir det 
beste resultatet på en bestemt type tre? Hva skal du først og fremst ta hensyn til 
når du velger et bestemt produkt?

Disse spørsmålene og mange andre besvares på kursene av spesialistene våre i 
Rubio Academy.

Etter en kort teoretisk del går vi i gang med den praktiske delen. Avhengig av 
kundens fagområde holdes kurset i en hall med alt industrielt utstyr eller på stedet, 
hvor det er lagt opp til manuell påføring. En kombinasjon av disse er også mulig!

Testmiljø – vi er sikker på løftene våre
Produktene finner først veien til kundene etter en grundig testfase i laboratoriet 
vårt. I dette miljøet tester spesialistene våre de ulike påføringsmetodene, forbruket 
måles, og påføringstidene overvåkes. Testbrettene skånes heller ikke etter tørking. 
De skal også testes når det gjelder hvor motstandsdyktige de er mot væsker og 
riper. Alt dette med ett mål for øyet: å garantere at et RMC-produkt lever opp til 
det vi lover.

Kontakt oss
Er du interessert i tilpasset opplæring av selgere eller kunder?
Send en e-post til academy@rubiomonocoat.com og oppgi hva du ønsker.
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RUBIO®  AVDELINGER
RUBIO® MONOCOAT,
ET MERKEI RASK VEKST.

Det skjer en hel masse i Rubio® Monocoat!
Vår virksomhetsstruktur gjennomgår en rekke drastiske endringer for å ta høyde 
for den kontinuerlige veksten og fordi vi investerer i et høyt servicenivå. Sommeren 
2016 ble en helt ny fabrikk satt i drift, som utelukkende fremstiller Rubio® Monocoat-
produkter. I tillegg til et større lager blir alle prosesser automatisert, blant annet 
administrativt og i forbindelse med ekspedisjon, merking og pakking av ordrer. 
Dermed kan vi levere produktene og tjenestene våre enda raskere og enda mer 
effektivt.

Branch Offices
Australia • Østerrike • Hviterussland • Bulgaria • Belgia og Luxembourg • Canada • Kina 
• Kroatia Tsjekkia • Finland • Frankrike • Tyskland • India • Indonesia • Irland • Japan • 
Litauen Mexico • Midtøsten • Nederland • New Zealand • Norge • Peru • Polen • Portugal 
og Spania • Russland • Serbia • Singapore • Sør-Afrika • Sør-Korea • Sverige og Danmark 
Tyrkia • Storbritannia • Ukraina • USA • Vietnam

Etablering av Muylle-Facon som produsent av fugemasse.1906

Selskapet setter i gang utviklingen av en olje
basert på en revolusjonerende teknologi: molekylbinding.

Den nye Rubio® Monocoat-fabrikken ble satt i drift.2016

2000

1962 Lansering av det første sortimentet med trebehandlingsprodukter.



AVANSERT TEKNOLOGI

Rubio® Monocoat Headoffice •  Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem (Belgia)
Tlf. +32 (0)51 30 80 54  • info@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

Copyright ©2017 Muylle Facon BVBA, Izegem (Belgium). 

VELKOMMEN TIL RUBIO® MONOCOAT-FAMILIEN
76 land – 30 000 000 m² behandlet tre per år


