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Hoe houd ik mijn
buitenhout 

netjes?

EXTERIOR SOAP
Ecologische zeep met reinigende en voedende werking

Exterior Soap is een zeep met een reinigende en voedende werking. Dit product wordt 
gebruikt om buitenhout (terrassen, meubels,…) te reinigen dat behandeld werd met een  
product uit het Rubio Monocoat exterior assortiment. De zeep is geschikt voor tussentijdse 
reiniging.

GEBRUIKSAANWIJZING: 
01. Maak het houtoppervlak nat. 02. Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen. 
03. Giet 1 liter Exterior Soap in een emmer. Voeg er 3 liter zuiver water aan toe. 04. Reinig 
het oppervlak met een dweil of een doek die niet pluist. 05. Laat het oppervlak ongeveer 30 
minuten drogen. 

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
Gebruiksklare spray van onze ecologische zeep met reinigende en voedende werking

Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van de Exterior Soap. Deze spray 
is geschikt voor het reinigen van kleinere oppervlaktes. De lege sprayfles kan na gebruik 
opnieuw gevuld worden met Exterior Soap. Dit is zowel handig als milieuvriendelijk.

GEBRUIKSAANWIJZING: 
01. Maak het houtoppervlak nat. 02. Schud de fles om een homogeen mengsel te verkrijgen. 
03. Verstuif het product op het oppervlak. 04. Reinig het oppervlak met een dweil of een doek 
die niet pluist. 05. Laat het oppervlak ongeveer 30 minuten drogen. 

HOE VUL JE DE SPRAY BIJ:
Giet 150 ml Exterior Soap in de spray en vul tot 500 ml aan met zuiver water.

REINIGING

EXTERIOR SOAP ECOSPRAY EXTERIOR SOAP

Heb jij je al vaak afgevraagd hoe je jouw buitenhout, behandeld met Hybrid Wood Protector, 
optimaal onderhoudt? Dan vind je in deze onderhoudsbrochure het antwoord. 
We leggen je eerst uit hoe je jouw buitenhout het best reinigt en tonen je daarna hoe je jouw 
verweerd buitenhout een opfrissings- en renovatiebeurt geeft.
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VOOR KLEINERE 
BUITENOPPERVLAKKEN

VOOR GROTERE 
BUITENOPPERVLAKKEN



EXTERIOR WOOD CLEANER
Efficiënte reiniger voor buitenhout

Exterior Wood Cleaner is een product voor het reinigen van houten patio’s, hekken, buiten-
deuren, carports, terrassen,... Het product ontgrijst en verwijdert groene aanslag en vuil. Zo 
wordt je buitenhout weer zo goed als nieuw!

GEBRUIKSAANWIJZING: 
01. Bevochtig het oppervlak met water. Gebruik een tuinslang. 02. Breng wat Exterior Wood 
Cleaner onverdund aan. 03. Schrob het behandelde gebied met een nylon vloerschrobber in 
de lengterichting van het hout tot het schoon is. Het product zal opschuimen. Bij hardnekkige 
aanslag kan je de behandeling eventueel herhalen. 04. Spoel zeer goed na met water tot alle 
schuim verdwenen is. 05. Laat het oppervlak goed drogen tot het er egaal droog uitziet en ook 
droog aanvoelt (± 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C en een goede ventilatie.) 06. Pas 
een behandeling toe met het exterior beschermingsproduct van je keuze.

HYBRID WOOD PROTECTOR
Bescherming en kleuring voor buitenhout in één enkele laag
Werd jouw hout met Hybrid Wood Protector behandeld en wil je het nu opfrissen qua kleur en 
weer optimaal beschermen? Dan kan je hiervoor opnieuw hetzelfde product gebruiken in de 
oorspronkelijk gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig! 

GEBRUIKSAANWIJZING: 
01. Reinig met zuiver water indien het hout geen mosgroei heeft. Reinig met Exterior Wood 
Cleaner indien het hout last heeft van mosgroei. 02. Laat het oppervlak drogen. 03. Meng de 
olie goed voor applicatie. Breng een laag Hybrid Wood Protector aan met een platte borstel of 
met de Brush Standard 220. 04. Laat zo’n 10 minuten reageren. Verwijder daarna overtollig 
product door het oppervlak te egaliseren met dezelfde borstel (zonder nieuw product toe te 
voegen).

EXTERIOR 
WOOD CLEANER LATEN DROGEN

HYBRID WOOD 
PROTECTOR

NAT POETSEN
met water

OPFRISSING & RENOVATIE

PLANNING
TERRASSEN:
De onderhoudsbeurt van je terras dient jaarlijks te worden herhaald.

VERTICAAL HOUT:
De allereerste onderhoudsbeurt dient te worden uitgevoerd na 1 jaar. 
Verdere onderhoudsbeurten mogen herhaald worden om de 3 à 5 jaar.

TIPS:
De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk van de 
houtsoort, de kleur van de olie, de oriëntatie van het houtwerk, en de locatie zal een onderhoudsbeurt bij 
het ene project eerder aan de orde zijn dan bij het andere. Terrassen dienen jaarlijks een onderhoudsbeurt 
te krijgen.

Terrassen &
verticaal hout

MIJN HOUT 
HEEFT LAST VAN 

MOSGROEI

MIJN HOUT 
HEEFT GEEN LAST 
VAN MOSGROEI

1 2 3

1 2 3

WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek 
en andere accessoires vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de olie ontstaat 
een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken en acccessoires spontaan kan laten ont-
branden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!
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© Breitenthaler, Oostenrijk

© Privéwoning, België

© Extremis, België

© Villa Foresta, La Réunion



Duid de door jou gebruikte kleur aan:

Datum van plaatsing: ............................................................................................................

Onderhoudskalender: 

Wanneer werd je hout behandeld?  ............................................/....................................................../................................................

Onderhoud  1:   .................................../............................................................/................................................      Onderhoud  2:   .................................../............................................................/................................................

Onderhoud  3:   .................................../............................................................/.................................................      Onderhoud  4:   .................................../............................................................/................................................

Verdere onderhoudsbeurten: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je installateur/verdeler:

DRAGONFRUIT

LAGOON SUNFLOWER DOLPHIN

PIGLET

POPPY VEGGIE CHARCOAL

SUNSET

NATURAL TEAK ROYAL BLACK CHOCOLATE PUREGREY

WHITE TAUPE LOOK IPÉ LIGHT GREY

CUSTOM-MADE

Rubio Monocoat Head Office  I  Ambachtenstraat 58 - 8870 Izegem - Belgium
Tel. +32 51 30 80 54  I  service@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

© 2022 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

.....................................................................................................................................................Naam van je kleur op maat:

Sunprimer HWP:  JA  NEE


