
 › Gebaseerd op wax

 › Voedend

 › Ademend

 › Waterafstotend

 › Zelfreinigend

Unieke kenmerken

DE INNOVATIEVE WAXCRÈME VOOR EEN LANGDURIGE, ADEMENDE EN 
WATERAFSTOTENDE HOUTBESCHERMING

Buiten is het essentieel om houten oppervlakken te behandelen met het juiste product. Je wilt tenslotte dat het hout 
er lang mooi uitziet. Rubio WoodCream is gebaseerd op hydrofobe technologie, speciaal ontwikkeld voor maximale 
houtbescherming. De unieke en actieve zelfreinigende formule voedt het hout intensief, behoudt de ademende structuur 
en maakt het waterafstotend. En het mooie van dit alles: de waxcrème is er in een breed scala aan kleuren en is gemakkelijk 

aan te brengen. Een plezier om mee te werken en een lust voor het oog!

Met Rubio WoodCream Softener kan je de kleurintensiteit van de Rubio WoodCream kleuren 
verminderen om een transparanter effect te bekomen. Ook voor de fans van een vergrijsde 
houtlook biedt Rubio WoodCream Softener de oplossing: kies een kleur uit de Grey Collection 
en meng het met dit product. Rubio WoodCream Softener is bovendien de ideale partner voor 

onderhoudsoplossingen op Rubio WoodCream oppervlakken.

 KLEURENKAART 
PROTECTING THE NATURAL BEAUTY OF WOOD



THE GREY COLLECTION  
– OP DEN

THE TRADITIONAL COLLECTION  
– OP DEN

THE SCANDINAVIAN COLLECTION  
– OP DEN

 RUBIO WOODCREAM KLEURCOLLECTIES 

Deze transparante 
versie zorgt voor een 
kleurloos effect. 
Hoewel deze versie 
geen UV-filter bevat, 
laat Transparent (#0) het 
hout op natuurlijke wijze 
vergrijzen, en wordt 
het hout beschermd 
en waterafstotend 
gemaakt.

Deze kleuren zijn louter indicatief en zijn afhankelijk van diverse factoren zoals de houtsoort, etc. Voor kleuraanduidingen op andere houtsoorten kan je terecht op www.rubiomonocoat.com of raadpleeg de technische fiche.

DIRTY GREY #1 SNOW WHITE OSLO OCHRE

MISTY GREY #3 MOCHA CREAM QUIET GREEN

TIMELESS GREY #2 CREAMY WHITE SWEDISH RED

GRAVEL GREY #4 SALTED CARAMEL COUNTRY GREEN

BLUE GREY #5 RICH ALMOND FOREST GREENGREEN GREY #6 BURNED CHOCOLATE FJORD BLUE

CHARMING GREY #8 DEEP TAUPE NAVY BLUEBOLD BLACK #7 SOFT TAUPE AURORA BLUE

TRANSPARENT #0 SWEET TOFFEE ICE BLUE


