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Villa Kivi, Architect & Design Vertti Kivi, Fotografie Honkatalot (Polarlifehaus) / © Studio Hans Koistinen  
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RUBIO® MONOCOAT OLIE

DE ULTIEME HOUTBESCHERMING  
GEBASEERD OP MOLECULAIRE BINDING

Rubio® Monocoat is de referentie voor het kwaliteitsvol en milieuvriendelijk beschermen van hout. De geavanceerde
technologie van moleculaire binding waarop de werking van Rubio® Monocoat gebaseerd is, maakt de Rubio® Monocoat 
oliën niet alleen duurzaam, maar ook uiterst economisch en gebruiksvriendelijk.

MOLECULAIRE BINDING

De Rubio Monocoat olie verankert zich – in enkele ogenblikken – 
met de bovenste microns van het hout door een moleculaire 
binding aan te gaan met de cellulosevezels (geen filmvorming, geen 
verzadigingsmethode). Door deze unieke technologie onderscheidt 
Rubio Monocoat zich al jaren van andere houtbeschermings-
producten.

Dankzij  
de moleculaire binding 

vertoont de olie van 
Rubio Monocoat  

de volgende  
eigenschappen…

Vernissen
• Filmvormend
• Meerdere lagen (tussenschuren)
• Niet herstelbaar
• Voelt niet natuurlijk aan

Traditionele waxen en oliën
• Verzadiging
• Meerdere lagen
• Moeilijk herstelbaar (overlappingen)
• Onderhoudsintensief

Rubio monocoat olie
• Moleculaire binding (geen overlappingen)
• Één laag!
• Eenvoudig onderhoud
• Behoudt de natuurlijk look and feel van het hout

UNIEKE KLEUREN

De unieke Rubio Monocoat pigmenttechnologie 
maakt het mogelijk om een intense kleuring te 
bekomen in één enkele laag, zonder het natuurlijk 

uitzicht van het hout te beïnvloeden.

NATUURLIJKE INGREDIËNTEN

Rubio Monocoat olie bevat geen water of solventen, 
en is gebaseerd op natuurlijke ingrediënten. De pro-
ducten zijn veilig voor de gebruiker én zijn omgeving.

DUURZAME BESCHERMING

Door de moleculaire binding ontwikkelt zich een 
duurzame en bestendige bescherming. Om deze 
moleculaire binding te bekomen is het belangrijk 
om een inwerktijd van een paar minuten te 
respecteren. Hoe beter de vezels gebonden zijn, 

hoe sterker de bescherming.

ALLE HOUTSOORTEN

Rubio Monocoat olie kan op vrijwel alle hout-
soorten aangebracht worden, zowel voor vloeren 

als meubilair (massief hout, fineer, MDF, ...).

EENVOUDIG ONDERHOUD

Oppervlakken die met Rubio Monocoat olie behan-
deld zijn, zijn eenvoudig te onderhouden. Lokale 
krassen kunnen heel gemakkelijk hersteld worden.

ÉÉN ENKELE LAAG

Dankzij onze technologie kan kleur en bescherming 
aangebracht worden in één enkele laag. Het heeft 
geen zin een tweede laag van het product aan te 
brengen op een oppervlak dat reeds met onze olie 
behandeld is, deze zal zich niet meer binden. Dit 
betekent ook dat het verbruik van onze olie lager 

is dan bij de traditionele oliesystemen.

GEEN OVERLAPPINGEN

Eenmaal alle vrije cellulosevezels moleculair 
gebonden zijn, wordt overtollig of nieuw product 
niet meer opgenomen door het hout of door de 
gebonden Rubio Monocoat laag zelf, waardoor er 

geen overlappingen of aanzetten ontstaan.
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VOORBEREIDING
Een goede voorbereiding van het oppervlak is cruciaal voor een optimale afwerking. Rubio Monocoat voorziet in 
vijf producten die u hiervoor kunt inzetten.

ZAKJE: 100 gr
PVC EMMER:
0,5 kg - 5 kg - 25 kg

PLAMUURMES KAN GESCHUURD  
WORDEN NA ± 2 UUR WATER

Rubio Monocoat Woodfiller Quick
Woodfiller Quick is een ééncomponent, krimpvrije stopverf in poeder-
vorm voor binnenschrijnwerk. Het product hardt snel door en heeft 
een zeer goede schuurbaarheid. Het neemt perfect de kleur op van 
het pigment van de Rubio Monocoat olie.

Beschikbaar in 3 kleuren: Light, Medium en Dark.

Rubio Monocoat Tannin Primer
Tannin Primer is een preventieve primer, bestemd voor het gebruik op 
onbehandeld binnenhout dat tannine bevat. Met Rubio Monocoat 
Tannin Primer kunnen tanninevlekken aan het oppervlak worden voor-
komen en afgeremd. Dit product is geschikt voor parket, meubels 
en werkbladen, in combinatie met de afwerkingsoliën van het 
Rubio Monocoat-gamma. Rubio Monocoat Tannin Primer bevat geen 
hars of polymeer waardoor de moleculaire binding van onze oliën 
gewaarborgd blijft.

Rubio Monocoat Tannin Primer verbetert de intensiteit van de 
gekleurde Rubio Monocoat olie door een betere pigmentopname.

Rubio Monocoat Cleaner
Rubio Monocoat Cleaner is een reiniger die - na het schuren en 
stofzuigen - een grondige reiniging van het oppervlak garandeert 
vooraleer met Rubio Monocoat olie te behandelen. Met dit product 
worden zelfs de kleinste stofpartikels verwijderd. De perfecte start 
voor een onberispelijk resultaat.

Rubio Monocoat Cleaner kan ook gebruikt worden voor het reinigen 
van gebruikte materialen na het oliën.

Rubio Monocoat Deep Cleaner
Deep Cleaner is een curatieve reiniger voor vuile oppervlakken en 
een voorbereidende reiniger voor alle soorten oppervlakken die 
behandeld zijn met Rubio Monocoat Oil Plus 2C (vloeren, tafelbladen, 
werkbladen, enz.). Rubio Monocoat Deep Cleaner verwijdert vuil en 
zeepresten die op het oppervlak zijn achtergebleven.

Rubio Monocoat WoodPrep
Het product verwijdert resten schuurstof, minimaliseert schuurfouten 
en reduceert houtsoort gebonden tannine en oliën.

Rubio Monocoat WoodPrep verbetert de intensiteit van de gekleurde 
Rubio Monocoat olie door een betere pigmentopname.

FLES: 100 ml 
BLIK: 1 L - 5 L

FLES: 100 ml  
JERRYCAN: 1 L - 5 L

MANUEEL

MANUEEL

1 LITER = ± 75 - 100 m2

1 LITER = ± 75 - 100 m2

15 - 60 MINUTEN

15 - 60 MINUTEN

FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L 

MANUEEL ± 50 gr/m²

FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L - 10 L

MANUEEL MAXIMUM 10 m²/L

Rubio Monocoat Deep Cleaner is een concentraat en dient daarom 
verdund te worden met water voor gebruik (max. 5% Rubio Monocoat 
Deep Cleaner tot 95% water).
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VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)
Een gerookte of vergrijsde look, een creatieve voorkleuring... Rubio Monocoat voorziet een gamma 
producten ter voorbehandeling van het oppervlak, die het mogelijk maken om op een eenvoudige manier 
een gepersonaliseerde en unieke look te creëren.

De afwerking gebeurt steeds met Rubio Monocoat olie, waardoor de moleculaire binding met het hout 
gegarandeerd blijft.

Rubio Monocoat Pre-Aging
Een look uit het verleden dankzij een product van 
de toekomst

Een nieuwe vloer met een oude look. Het is een vloertrend die heel 
erg in trek is. Naast het effectief roken en branden van hout, bestaan 
er tal van reactieve producten om een verweerde of vergrijsde uitstra-
ling aan het hout te geven. 

Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling 
van hoge kwaliteit, die de look van reactieve beitsen creëert, maar 
zonder de nadelen ervan. Rubio Monocoat Pre-Aging is beschikbaar in 
10 standaardkleuren, gaande van een lichtere naar donkere gerookte 
look, inclusief de warme, groenbruine ondertonen die zo populair zijn. 
Alle kleuren zijn onderling mengbaar zodat gewerkt kan worden tot 
op de exacte wens van de klant.

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. 
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

De kleuren kunnen onderling gemixt worden 
om de exacte ‘pre-aged’ tint te verkrijgen zoals 
de klant in gedachten heeft.

De kleuren kunnen onderling gemixt worden 
om de exacte ‘pre-aged’ tint te verkrijgen zoals 
de klant in gedachten heeft.

FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L - 25 L

MANUEEL
INDUSTRIEEL 24 UREN

1 LITER = 15 - 20 m2

Unieke karakteristieken
 › Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
 › 10 standaard kleuren
 › Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is
 › Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
 › Diepe kleuring met subtiele accenten
 › Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
 › Kleurt ook de harde gedeelten van het hout en het spint
 › Geen overlappingen

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout 
dus niet. Het moet gecombineerd worden met één van 
onze Rubio afwerkingsproducten voor een maximale 
bescherming.

Fumed look op eik

Authentic Amonia look op eik

Smoked look op eik
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ALPACA WHITE ANTIQUE BEIGE

MYSTIC BROWN

CASHMERE BROWN INTENSE BLACK

INTENSE GREY MINT WHITE MONSOON GREY

PEBBLE GREY SMOKED BROWN URBAN GREYNORDIC WHITE

VANILLA CREAM VINTAGE BROWN

Kleuren op eik

FLES: 100 ml
BLIK: 1 L - 2,5 L - 5 L

MANUEEL
BOENMACHINE

1 LITER = 15 - 20 m2

±12 UREN

Rubio Monocoat Precolor Easy
Wees creatief, blijf natuurlijk, bewonder kleuren

Om speciale effecten en contrasten te creëren, kan gekozen worden 
voor een voorkleuring met Rubio Monocoat Precolor Easy. 

Rubio Monocoat Precolor Easy is beschikbaar in 14 verschillende 
kleuren, die ook onderling mengbaar zijn. In combinatie met een 
afwerking met Rubio Monocoat olie schept dit product dus onbe-
perkte creatieve mogelijkheden. Rubio Monocoat Precolor Easy is 
eenvoudig aan te brengen en leidt tot consistente resultaten.

De Vrije Schippers, België 
Precolor Easy en Oil Plus 2C, kleur Intense Black + Charcoal & Mahogany op eik & lariks

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het 
hout dus niet. Het moet gecombineerd worden met 
onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C voor een maximale 
bescherming.

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. 
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.
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BESCHERMING
Binnenhout kan worden gekleurd en beschermd met Rubio Monocoat Oil Plus 2C of het brandvertragende 
Rubio Monocoat FR Oil System. Deze oliën zijn verkrijgbaar in 40 kleuren die de natuurlijke uitstraling van hout 
benadrukken.

› BESCHERMEN EN KLEUREN IN ÉÉN ENKELE LAAG

Unieke karakteristieken
 › Kleurt en beschermt in één enkele laag
 › 40 standaard kleuren
 › Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout
 › Ecologisch: 0% VOC!
 › Bevat geen water of solventen
 › Eenvoudig te onderhouden
 › Geen aanzetten of overlappingen
 › Laag verbruik: 30 - 50 m²/liter
 › Kan op vrijwel alle houttypes gebruikt worden: meubels, 
tafelbladen, trappen, muren, vloeren, enz.
 › Resistent tegen slijtage
 › Water- en hittebestendig, geschikt voor badkamers en keukens
 › Snelle doorharding: 80% in 2 dagen
 › Een korte periode voor het droog onderhoud: Reeds na 5 dagen 
mag gereinigd worden met water en zeep

Unieke karakteristieken
 › Mengbaar met Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat 
Hybrid Wood Protector
 › 0% VOC
 › Bevat geen water
 › Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking
 › Snelle droging en uitharding
 › Verandert de kleur van de olie niet
 › Beïnvloedt het verbruik van de olie niet

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
De volgende generatie oliën!

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is een olie van de nieuwste generatie 
die het hout kleurt en beschermt in 1 enkele laag. De combinatie van 
de olie (A) met de accelerator (B) garandeert een snelle droging en 
doorharding, en een superieure bescherming.

Rubio Monocoat  
Oil Plus 2C Accelerator Component B
Snellere droging & uitharding en een sterker 
eindresultaat

Ben je van plan om jouw hout te oliën en wil je een snellere droging & 
uitharding en een sterker eindresultaat? Voeg dan de Rubio Monocoat 
Accelerator - Comp. B toe aan je olie bij de applicatie! Handig én voor 
elk oppervlak geschikt.

Heb je plannen om je hout te behandelen met de Rubio Monocoat 
Oil Plus 2C of de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector? Dan zorgt 
de combinatie van deze oliën met de Rubio Monocoat Accelerator 
- Comp. B voor een snellere droging & uitharding en een langere 
levensduur. Het product is geschikt voor zowel horizontale als verticale 
applicaties, zoals parket, werkvlakken, trappen, vochtige ruimtes, ... 
Bovendien bevat dit product 0% VOC, net zoals de Oil Plus 2C en de 
Hybrid Wood Protector.

SET A+B
DUO BLIK: 350 ml - 
1,3 L - 3,5 L
FLES: 20 ml - 100 ml

MANUEEL - INDUSTRIEEL 
BOENMACHINE

MANUEEL: 1 LITER = ± 30 - 50 m²
INDUSTRIEEL: 1 LITER = ± 60 - 80 m²

± 24 UREN

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

5 DAGEN

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
De ideale partner voor al 

uw houtprojecten!

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Monocoat
Muylle Facon bv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

De certificaten

Indoor Air Comfort Gold
Voldoet aan de volgende VOC-normen: AgBB/ABG · A+ · M1 Belgische VOC-regelgeving · CDPH lid 01350 · EMICODE EC1 Plus · LEED v4 Wereldwijd · 
BREEAM Internationaal · BREEAM Noorwegen · Byggvarubedömningen (BvB) lid 6. Emissies in binnenomgeving · GreenTag Australia · Danish Indoor Climate 
label (except odour testing) · WELL Building · LEED outside North America

FLES: 30 ml - 100 ml - 500 ml
BLIK: 1 L - 5 L



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

MUD LIGHT

STONE

DARK OAK

SAVANNA

CASTLE BROWN

NATURAL

SUPER WHITE

GRIS BELGE

SILVER GREY

Al sinds 2005 is Rubio Monocoat de koning van kleuren op hout. Oil Plus 2C is 
verkrijgbaar in 40 verschillende kleuren die de natuurlijke look & feel van het hout 
benadrukken. Met een uitgebreid gamma aan optionele voorkleuringen, kunnen we 
met zekerheid zeggen dat er een oneindig aantal combinaties bestaan voor het kiezen 
van een kleur. Bij Rubio Monocoat spelen we graag in op de laatste houttrends. We 
voegen daarom af en toe een aantal trendkleuren toe aan ons uitgebreide standaard 
kleurengamma. Indien nodig ontwikkelen we zelfs kleuren op maat van uw project. 
Rubio Monocoat is bijgevolg de ideale partner voor de projectmarkt!

Een greep uit de mogelijkheden - op eik

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. 
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

MIDNIGHT INDIGO

EMERALD

WINTER BLUSH

NORDIC BLUE

RUBY

FROST GREEN

MORNING MIST

SAPPHIRE

HEATHER PURPLE

VELVET GREEN

CUSTOM-MADE

TEAL BLUE

PEACOCK GREEN

POMEGRANATE

CINNAMON BROWN

RUSTY BROWN

TOUCH OF GOLD

CITRINE

...

Kleuren op eik
Rubio Monocoat Oil Plus 2C is verkrijgbaar in 40 verschillende kleuren. Het hout wordt gekleurd en beschermd 
in één enkele laag, zonder de natuurlijke uitstraling te verliezen. Ook kunnen de kleuren onderling worden 
gemengd.

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. 
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.
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Aanbrengen in drie eenvoudige stappen

VOORBEREIDING: Onbehandeld hout: schuren volgens de regels van de kunst. Grondig stofzuigen, 
stofresten verwijderen met Rubio Monocoat Cleaner. Het oppervlak laten drogen. De twee componenten 
samenvoegen en zorgvuldig doorroeren.

TIP

Rubio Monocoat Scrubby Set
voor het manueel aanbrengen 
van al onze oliën.

Inhoud
1 x padhouder
5 x beige pad

WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf 
ontvlambaar. Op een doek vormt dit wél een gevaar. Door 
de oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die 
de gebruikte doeken spontaan kan laten ontbranden 
(broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden onderge-
dompeld in water!

 Stap 1 

Breng een kleine hoeveelheid Oil Plus 
2C aan en verspreid de olie met een 
beige scrubby pad, spatel of boenma-
chine met een beige pad, ...

Behandel een zone van 5-10 m² per 
keer.

 Stap 2 

Laat enkele ogenblikken reageren.

 Stap 3 

Verwijder de overtollige olie met een 
niet-pluizende katoenen doek of een 
boenmachine met een dunne witte 
Rubio Monocoat pad, en dit binnen de 
15 minuten (per zone). Het oppervlak 
moet droog aanvoelen.

In een goed geventileerde ruimte kan 
het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de 
behandeling opnieuw gebruikt worden.

BOENMACHINE Manueel

2322

© Iron X Wood, Slovenië, Oil Plus 2C, kleur Pure,  notenhout



2524

› BRANDVERTRAGEND OLIESYSTEEM

MANUEEL - INDUSTRIEEL
BOENMACHINE

IN OVEREENSTEMMING MET 
DE NORM  
16 g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/L)

± 24 UREN

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

MANUEEL - INDUSTRIEEL 
BOENMACHINE

IN OVEREENSTEMMING MET 
DE NORM 
35 g/m2 ± 5 (= ca. 25 m2/L)

± 12 UREN

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

BLIK: 1 L - 5 L

SET A+B
DUO BLIK: 1,3 L - 3,5 L

Rubio Monocoat FR Base

WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

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

Rubio Monocoat FR Oil 2C

5 DAGEN

TIP

Gezien het specialistische karakter worden projecten met het Rubio Monocoat FR Oil System individueel begeleid. 
Voor meer advies, verstuur een e-mail naar service@rubiomonocoat.com of bel ons: +32 (0) 51 335 335.

Rubio Monocoat FR Oil System
Uniek brandvertragend oliesysteem klasse Bfl-s1

Het Rubio Moncocoat FR Oil System is het eerste brandvertragende 
oliesysteem ter wereld dat een Bfl-s1 certificering op eik (toplaag van 
5 mm) kan voorleggen. Bij een eiken toplaag van 2,5 mm behaalde 
het Rubio Monocoat FR Oil System een Cfl-s1 certificaat.

Het omvat een voorbehandeling met de brandvertragende 
Rubio Monocoat FR Base en een eindafwerking met Rubio Monocoat 
FR Oil 2C.

Wat maakt dit brandvertragend systeem zo uniek?

› Olie, niet filmvormend

Het Rubio Monocoat FR Oil System is gebaseerd op onze gekende 
moleculaire bindingstechnologie. Dit houdt in dat de Rubio Monocoat 
FR Oil een moleculaire binding aangaat met de bovenste microns van 
het hout, waardoor een duurzame bescherming ontstaat zonder 
lagen op te bouwen.

› Geen zouten

Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanwezigheid van zouten de 
doeltreffendheid van brandvertragende producten beduidend kan 
verminderen. In tegenstelling tot de meeste brandvertragende 
systemen bevat het Rubio Monocoat FR Oil System geen zouten, 
wat de duurzaamheid van het systeem opdrijft.

› Beperkte rookontwikkeling

Bij de ontwikkeling van het Rubio Monocoat FR Oil System werd 
gestreefd naar een zo beperkt mogelijke rookontwikkeling. 
Statistieken tonen immers aan dat vooral rook de kans om mensen uit 
brandsituaties te redden drastisch vermindert. De rookontwikkeling 
van ons systeem behaalde een s1-quotatie, een duidelijke indicatie 
dat het systeem ook op dit vlak veiliger is.

Unieke karakteristieken

 › Geen opbouw van lagen, geen saturatie
 › Geen solventen of water, 0% VOC
 › Optimaal rendement: laag verbruik
 › Verkrijgbaar in alle standaard interior Rubio Monocoat-kleuren
 › Manuele en industriële toepassing
 › Aangewezen product voor de projectmarkt!

Attest: Bfl-s1en Cfl-s1, getest volgens de norm 
EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1.

De certificaten

Rubio Monocoat FR Oil System 
is een systeem, geen van 
beide producten kan 
alleen gebruikt worden. 
Als de olie alleen gebruikt 
wordt, zonder de primer, dan 
geldt het certificaat niet.



Việt Hưng Villa, Long Bien, Vietnam, Oil Plus 2C, kleur Pure, Doussie hout



2928

ONDERHOUD
Rubio Monocoat draagt zorg voor hout, en dit houdt niet op na het plaatsen van de olie. Om geoliede oppervlakken 
in topconditie te houden, voorziet Rubio Monocoat ook een uitgebreid gamma onderhoudsproducten.

› REINIGING

Rubio Monocoat Universal Soap
Universal Soap is een universele en pH-neutrale onderhoudszeep voor 
de regelmatige schoonmaakbeurt van alle geoliede oppervlaktes. Het 
product reinigt zonder een laag op te bouwen en zorgt dat de matte, 
natuurlijke uitstraling van het hout behouden wordt.

Rubio Monocoat Universal Soap is geconcentreerd en daardoor uiterst 
economisch qua verbruik.

Rubio Monocoat Surface Care
Surface Care is de handige, gebruiksklare versie in sprayvorm van de 
Rubio Monocoat Universal Soap. 

Rubio Monocoat Surface Care is heel geschikt voor het reinigen van 
kleinere ruimtes en lokale vlekken op vloeren, tafels, werkbladen ...

MANUEEL - INDUSTRIEEL

MANUEEL - INDUSTRIEEL

MAX. 50 À 100 ml/10 L WATER

FLES:  
100 ml - 1 L - 2 L

FLES: 100 ml 
ECOSPRAY: 750 ml

Hoe reinig ik mijn
houten oppervlak voor
de 1e keer na plaatsing

van de olie?

TIP

 › Wij adviseren maximum één keer per week met Rubio  Monocoat Universal Soap of Rubio  Monocoat Surface Care te 
reinigen. Wanneer te vaak of met een te hoge dosis Rubio Monocoat Universal Soap of Rubio Monocoat Surface Care 
gereinigd wordt, kan een licht laagje op het oppervlak achterblijven waarop stof en vuil vast komen te zitten.

 › Laat geen water op het oppervlak staan, het volstaat om vochtig te reinigen. Niet op de vloer lopen zolang hij niet volledig 
droog is.

 › Werk bij voorkeur met twee emmers bij het poetsen, één met het zeepmengsel en één met zuiver water om het vuil uit de 
dweil te spoelen.

Hoe houd ik mijn
houten oppervlak

verder netjes?

Mag na een droogtijd
van 48 uur

Mag frequent

Mag vanaf
5 dagen na plaatsing

Max. 1 keer/week

Legende

Droog poetsen
stofzuiger, microvezeldoek, ...

Rubio Monocoat Universal Soap  
of Rubio Monocoat Surface Care



Plaatselijk
schuren

Rubio Monocoat 
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat 
Grease Remover

Rubio Monocoat 
Limespot Remover

Rubio Monocoat 
Tannin Remover
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› VLEKKEN

Hoewel heel wat vlekken verwijderd kunnen worden met Rubio Monocoat Universal Soap en Rubio Monocoat 
Surface Care, ontwikkelde Rubio Monocoat bijkomend een aantal specifieke vlekkenverwijderaars. Zo kunnen 
hardnekkige kalkvlekken doeltreffend aangepakt worden met Rubio Monocoat Limespot Remover, vetvlekken met 
Rubio Monocoat Grease Remover en zwarte/looizuur vlekken met Rubio Monocoat Tannin Remover. Is de vlek te 
diep in het hout gedrongen, dan kan in laatste instantie plaatselijk geschuurd en opnieuw geolied worden.

Rubio Monocoat Universal Soap  
of Rubio Monocoat Surface Care

+3

1

2

Rubio Monocoat Tannin Remover
 › Zwarte/looizuur vlekken 
bv. urine, roestvlekken, kringen/vlekken van blikjes,  
bloempotten, ...

 › Ook: - Na waterschade op parket.

 - Bij uitbloeding op buitenhout  
   (aan de onderkant van poorten, deuren, op gevels, ...).

MANUEEL SPRAY FLES: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml

30 MIN.

Rubio Monocoat Limespot Remover
 › Kalkvlekken en andere alkalische vlekken  
bv. meststoffen, chauffagewater, ...

 › Ook: witte kringen, wijnvlekken

MANUEEL SPRAY FLES: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml

30 MIN.

Rubio Monocoat Grease Remover
 › Vetvlekken 
bv. olijfolie, frietvet, chips, olie, ...

 › Ook: schoenstrepen en boenwas

MANUEEL SPRAY FLES: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml

30 MIN.

TIP

 › Na een behandeling met Rubio Monocoat Limespot Remover, Rubio Monocoat Grease Remover of Rubio Monocoat 
Tannin Remover kan het nodig zijn plaatselijk herstellend terug wat olie aan te brengen in de originele kleur.

 › Wordt het oppervlak te vlekgevoelig, dan dient een onderhoud met Rubio Monocoat Oil Plus 2C (in de origineel 
geplaatste kleur) zich aan ter herstel van zowel kleur als bescherming.

HOE VLEKKEN AANPAKKEN?

OF OF

SPECIFIEKE VLEKKENVERWIJDERAARS 
Kalkhoudende watervlekken,

vetvlekken en zwarte/looizuur vlekken

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn,
ga naar stap 2

Indien de vlekken nog niet verdwenen zijn,
ga naar stap 3

Rubio Monocoat Universal Soap  
of Rubio Monocoat Surface Care

Rubio Monocoat Oil Plus 2C
Plaatselijk herschuren en oliën

Legende



Schuren  
wanneer nodig

Rubio Monocoat
Refresh Eco

Rubio Monocoat
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat Universal Soap  
or Rubio Monocoat Surface Care
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Legende

Opfrissen 
van uw hout

1

Herstel van kleur
en bescherming

van uw hout
1 2

2

› OPFRISSING & RENOVATIE

Rubio Monocoat Refresh Eco
Opfrissing in een handomdraai

Rubio Monocoat Refresh Eco is een kant-en-klaar verstuifbaar product, 
voor het opfrissen & herstellen van tafels, werkbladen en meubels. 
Naargelang de slijtage kan een behandeling met Rubio Monocoat 
Refresh Eco op bepaalde plaatsen een aantal keer per jaar uitgevoerd 
worden, telkens wanneer het oppervlak te droog aanvoelt.

MANUEEL

1 LITER = ± 100 m2 FLES: 125 ml 
ECOSPRAY: 500 ml - 1 L

± 1 UUR

© Rubio Monocoat

TIP

Rubio Monocoat Refresh Eco is niet gepigmenteerd.

Als ook de kleur hersteld moet worden, dan is een onderhoud nodig met Rubio Monocoat 
Oil Plus 2C, in de kleur waarmee het oppervlak oorspronkelijk werd behandeld.
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WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus 
niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek 
vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie 
van de olie ontstaat een hitteaccumulatie 
die de gebruikte doeken spontaan kan 
laten ontbranden (broeieffect). Deze die-
nen na gebruik te worden ondergedom-
peld in water!

WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus 
niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek 
vormt dit wél een gevaar. Door de oxidatie 
van de olie ontstaat een hitteaccumulatie 
die de gebruikte doeken spontaan kan 
laten ontbranden (broeieffect). Deze die-
nen na gebruik te worden ondergedom-
peld in water!

Rubio Monocoat 
Universal Maintenance Oil
Een verfrissende en unieke look

Universal Maintenance Oil is een onderhoudsolie voor het opfris-
sen van hout dat behandeld werd met Rubio Monocoat olie, alsook 
voor het opwaarderen van niet met Rubio Monocoat behandelde 
oppervlakken.

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil is beschikbaar in de 
kleuren Pure, White en Black, te kiezen al naargelang de kleur van 
het te behandelen oppervlak.

Wat maakt Rubio Monocoat Universal Maintenance 
Oil zo uniek?

› Universeel gebruik

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil kan ingezet worden 
voor het onderhoud van alle geoliede oppervlakken. Zelfs verniste 
oppervlakken die microscheurtjes beginnen te vertonen, kunnen 
met deze olie behandeld worden.

› Extra bescherming

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil zal het hout niet alleen 
opfrissen, maar ook de vloeistofresistentie van het oppervlak 
verhogen. De olie is dan ook uitermate geschikt voor ‘high traffic’ 
zones die extra bescherming vereisen zoals publieke ruimtes, 
kantoren, restaurants, hotels, …

› Voegt glans toe

Voor wie houdt van een vollere look, Rubio Monocoat Universal 
Maintenance Oil geeft het behandelde oppervlak een zachte satijn 
glans.

Rubio Monocoat 
Universal Maintenance Oil 2 MIX
Jouw hout verdient de perfecte mix

Universal Maintenance Oil 2 Mix dient om hout dat is behandeld met 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C op te frissen en langer te beschermen. 
Universal Maintenance Oil geeft het behandelde oppervlak een voller 
uitzicht (satijnglans) en maakt het beter bestand tegen vloeistoffen. 

Net zoals het haast gelijknamige product op pagina 34 bevat Universal 
Maintenance Oil 2 Mix 0% VOC's, biedt het bijkomende bescherming 
en kan het op alle geoliede houten oppervlakken worden aange-
bracht. De olie is uitermate geschikt voor zones die intensief worden 
belopen.

Voeg Oil Plus 2C toe

De Universal Maintenance Oil 2 Mix moet worden gemengd met 
Oil Plus 2C component A in dezelfde kleur waarmee het oppervlak 
oorspronkelijk is behandeld. De juiste verhouding is 3 eenheden 
Universal Maintenance Oil per 1 eenheid Oil Plus 2C.

› ZORG

MANUEEL
BOENMACHINE

0,5 LITER = 75 - 100 m2

± 6 - 8 UREN

FLES: 100 ml 
BLIK: 500 ml - 2,5 L

± 3 DAGEN

NOTA

Onderhoud met Rubio Monocoat Oil Plus 2C in de originele kleur van toepassing wordt aangeraden  
van zodra het behandelde oppervlak teveel slijtage begint te vertonen of van zodra de kleur moet  
worden opgefrist.

› DESINFECTEREN

Rubio Monocoat Disinfectant Spray
Disinfectant Spray desinfecteert alle oppervlakken behandeld met 
Rubio Monocoat olie, zonder de bescherming te schaden. Kleurloze en 
sneldrogende spray op alcoholbasis voor het ontsmetten van houten 
oppervlakken behandeld met Rubio Monocoat olie.

MANUEEL

ECOSPRAY: 500 ml

MANUEEL
BOENMACHINE

0,5 LITER = 75 - 100 m2

± 6 - 8 UREN

BLIK: 60 ml (+20 ml)
BLIK: 300 ml (+100 ml)

± 3 DAGEN

© Rubio Monocoat



© Petri Teppo, Rovaniemi Airport, Finland
Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Pure
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© Rubio Monocoat, privéhuis, België
Rubio Invisible Protector op eik

JERRYCAN: 500 ml - 1 L - 5 L
BLIK: 20 L

MANUEEL
INDUSTRIEEL

16 - 24 UREN
Gedurende de nacht

3 LAGEN APPLICATIE 
12 - 14,5 m² per laag

WATER

Rubio Surface Cleaner
Multifunctionele reiniger voor verniste oppervlakken

Surface Cleaner is een multifunctionele allesreiniger voor alle verniste 
houten vloeren, meubelen en werkbladen. Een uitbreiding van deze 
reiniger is dat het ook geschikt is voor kunststof vloeren zoals LVT, 
laminaat en keramiek. Een bijkomend pluspunt is dat het bij gebruik in 
de keuken, geen schade zal aanbrengen aan het fornuis, wandtegels, 
glas van de microgolf/oven etc. 

Rubio Surface Cleaner Refill is het hervulbaar product voor 
Rubio Surface Cleaner, beschikbaar in 5 L jerrycan.

MANUEEL
FLES: 100 ml 
ECOSPRAY: 750 ml
JERRYCAN: 5 L

› TRANSPARANTE AFWERKING, DUURZAME BESCHERMING

Rubio Invisible Protector
Voor een 100% onzichtbare bescherming

Invisible Protector is een beschermingsproduct dat de natuurlijke look 
van het hout behoudt, gebaseerd op een hoogwaardige plantaardige 
emulsie. Het originele oppervlak krijgt een duurzame bescherming 
met een onzichtbare afwerking. Rubio Invisible Protector kan op bijna 
alle houtsoorten toegepast worden, en ook op donkere houtsoorten 
wordt de natuurlijke look en feel bewaard. Ten slotte is Rubio Invisible 
Protector gebaseerd op een revolutionair plantaardige hars.

Unieke karakteristieken
 › 100% onzichtbare look
 › Op basis van plantaardige hars en water
 › 1 component
 › Laag verbruik: 12 - 14,5 m²/L per laag
 › Uitstekende slijtvastheid en uv-bescherming (vergeelt niet)
 › Resistent tegen polijsten en slijtage (resistent tegen krassen)
 › Kan op vrijwel alle houten binnenoppervlakken aangebracht 
worden, inclusief donkere houtsoorten
 › Gemakkelijk aan te brengen op geborsteld en geschuurd hout
 › Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
 › Transparante afwerking
 › Geen aanzetten of overlappingen
 › Kan bovenop Rubio Monocoat Pre-Aging worden gebruikt zonder 
de kleur te veranderen
 › Voldoet aan VOC 2010

TIP

 › Om het beste resultaat te bekomen moet Rubio Invisible Protector onmiddellijk na het schuren aangebracht worden.

 › Rubio Invisible Protector is niet compatibel met Rubio  Monocoat Tannin Primer, Rubio  Monocoat WoodPrep en  
Rubio Monocoat Precolor Easy.

De certificaten



© Timo Pyykönen, Villa Böök door Chips & Bricks, Finland 
Rubio Monocoat Sunprimer HWP en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, custom-made op spar
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VOORBEREIDING
Buitenhout wordt blootgesteld aan extreme vervuiling. Een goede reiniging van het oppervlak is hier dan ook 
cruciaal ter voorbereiding van een behandeling met Rubio Monocoat olie.

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner
Efficiënte reiniging van buitenhout

Exterior Wood Cleaner is een product voor het reinigen van houten 
patio's, hekken, buitendeuren, carports, terrassen,... Het product 
verwijdert groene aanslag en vuil. Rubio Monocoat Exterior Wood 
Cleaner kan op alle houttypes gebruikt worden.

Zowel nieuw, vergrijsd als reeds behandeld hout moeten steeds 
gereinigd worden met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner 
vooraleer een toepassing met olie gebeurt.

Voordelen

› Nieuw hout

Vet dat van nature voorkomt in bepaalde houtsoorten wordt 
verwijderd. De poriën van het hout worden opengezet, wat een 
betere houdbaarheid van de bescherming garandeert.

› Vergrijsd en reeds behandeld hout

Een reiniging met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner zal het 
hout ontvetten en herstellen en zo een optimale kleuring en egaal 
eindresultaat mogelijk maken.

MANUEEL
BOENMACHINE

1 LITER = 15 m2 FLES: 100 ml
JERRYCAN: 1 L - 5 L

WATER

Fotografie © Paul Ott, Architects Innocad Architektur ZT GmbH, Hinterwirth Architekten ZT OG, Tischlerei Pachner, Oostenrijk 
WoodCream, kleur Misty Grey #3 op Siberische lariks. 
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© Timo Pyykönen, Villa Böök door Chips & Bricks, Finland 
Rubio Monocoat Sunprimer HWP en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, custom-made op spar 



WHITE NATURAL

CHARCOAL

LIGHT GREY

DOLPHIN

POPPY

TEAK

GREY

TAUPE

LAGOON

SUNSET

ROYAL

BLACK

SUNFLOWER

DRAGONFRUIT

PURE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

VEGGIE

PIGLET

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

Hybrid Wood 
Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood 

Protector

4746

VOORBEHANDELING (OPTIONEEL)
In de hedendaagse architectuur wint het buitenconcept van een woning aan belang. Met de Rubio Monocoat 
Hybrid Wood Protector (HWP), biedt Rubio Monocoat hiertoe een decoratieve én duurzame afwerking aan voor 
buitenhout. En om een nog intensere kleuring mogelijk te maken, kan Rubio Monocoat Sunprimer Hybrid Wood 
Protector als optionele voorkleuring gebruikt worden.

Rubio Monocoat Sunprimer HWP
Voor een nog intensere kleur op verticaal hout

Sunprimer HWP is een watergebaseerde primer met uv-remmende 
werking die optioneel kan worden aangebracht als voorbehandeling 
bij een afwerking met Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector op 
verticaal buitenhout.

Sunprimer HWP - die steeds wordt aangebracht in dezelfde kleur 
als de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector - garandeert een 
diepe penetratie van de kleurpigmenten en creëert op die manier 
een intensere kleur.

Unieke karakteristieken
 › Klaar voor gebruik
 › Behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout
 › Zorgt voor een diepe en intense kleuring van verticaal buitenhout
 › Geeft een meer dekkend en uniform effect
 › 20 unieke kleuren

MANUEEL
BOENMACHINE

1 LITER = ± 10 à 35 m2

± 24 UREN

FLES: 20 ml - 100 ml - 1 L
BLIK: 5 L - 20 L

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

Dit product is een voorbehandeling en moet 
gecombineerd worden met onze Rubio Monocoat 
Hybrid Wood Protector.

TIP

 › Reinig het hout altijd met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner vooraleer Rubio Monocoat Sunprimer HWP aan te 
brengen. Dit zal de levensduur van de afwerking aanzienlijk doen toenemen.

 › Gebruik steeds dezelfde kleur Rubio Monocoat Sunprimer HWP en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector.

 › Wanneer Rubio Monocoat Sunprimer HWP gebruikt wordt, moet altijd 10% Rubio Monocoat Accelerator aan Rubio 
Monocoat Hybrid Wood Protector toegevoegd worden.

Kleuren op den

TIP

Het pigment, aanwezig in de verschillende Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen 
tegen vergrijzing. PAS OP: De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller de 
bovenhand zal nemen.

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. 
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.



WAARSCHUWING
SPONTANE ONTBRANDING

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet 
uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt 
dit wél een gevaar. Door de oxidatie van de 
olie ontstaat een hitteaccumulatie die de ge-
bruikte doeken spontaan kan laten ontbran-
den (broeieffect). Deze dienen na gebruik te 
worden ondergedompeld in water!

Bij het gebruik van Sunprimer 
HWP is het verplicht om 10% 
Accelerator Component B 
toe te voegen aan Hybrid 
Wood Protector.
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BESCHERMING
Voor de afwerking van gevels, tuinhuizen en poorten valt de keuze meer en meer op hout, al dan niet in combinatie 
met andere materialen. De bescherming van het hout kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het 
beoogde resultaat. Rubio Monocoat heeft al jaren met succes de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector in zijn 
gamma, een hoogwaardige olie die in één laag het buitenhout beschermt en kleurt in één van de 20 beschikbare 
kleuren.

› BESCHERMEN EN KLEUREN IN ÉÉN ENKELE LAAG

Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector
Hybrid Wood Protector is een rasechte 'monocoat', geschikt voor 
het kleuren en beschermen van alle buitenhout in 1 enkele laag. De 
eenvoudige toepassing en onderhoud maken van deze olie een uiterst 
gebruiksvriendelijk product.

Unieke karakteristieken
 › Gebaseerd op Rubio Monocoat technologie, 
met geïntegreerde uv-stabilisator
 › Eenvoudig aan te brengen: geen overlappingen, snel drogend
 › Economisch: 1-laagse toepassing, minimaal verbruik
 › Ecologisch: geen solventen, geen water, 
geen 'Volatile Organic Compounds' (0% VOC)
 › Universeel: geschikt voor vrijwel alle houttypes, buiten
 › Esthetisch: 12 hedendaagse natuurlijke houtkleuren en 
8 trendy pop kleuren!

De certificaten

FLES: 20 ml - 100 ml - 500 ml
BLIK: 1 L - 2,5 L

MANUEEL - INDUSTRIEEL 
BOENMACHINE

EXTERIEUR: 1 LITER = ± 30 m2

± 24 UREN

RUBIO MONOCOAT 
CLEANER

± 24 - 36 UREN

7 DAGEN

Rubio Monocoat  
Hybrid Wood Protector,

een kwalitatief hoogstaande 
allrounder!

Toepassing in 3 eenvoudige stappen

VOORBEREIDING 
 › Bevochtig het hout.
 › Reinig het oppervlak met een medium harde nylon borstel en Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.
 › Spoel goed na tot alle schuim verdwenen is.

NB: Deze reiniging moet zowel op oud als nieuw hout worden uitgevoerd.

INDUSTRIËLE TOEPASSING

Bij een industriële toepassing is het verplicht 10% Rubio Monocoat Accelerator toe te voegen aan Rubio Monocoat 
Hybrid Wood Protector.

 Stap 1 

Breng de olie aan.

 Stap 2 

Laat de olie 5-10 minuten reageren 
met het oppervlak.

 Stap 3 

Verwijder overtollig product.

MANUEEL
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Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is beschikbaar in 12 traditionele kleuren en 8 trendy pop kleuren. Deze 
tinten kunnen tevens onderling gemengd worden.

Traditionele kleuren op den

POP kleuren op den

TIP

Het pigment, aanwezig in de verschillende Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector-kleuren, helpt het hout te beschermen 
tegen vergrijzing. PAS OP: De kleur PURE is echter niet gepigmenteerd, waardoor de natuurlijke vergrijzing sneller 
de bovenhand zal nemen.

NATURAL

GREY

TEAKWHITE

SUNFLOWER

ROYAL BLACK

LIGHT GREY TAUPE

CHOCOLATE

LOOK IPÉ

PURE

VEGGIE DOLPHIN LAGOON

DRAGONFRUIT PIGLET POPPY SUNSET

CHARCOAL

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. 
Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.

© Architect FormA, België 
Hybrid Wood Protector, Charcoal op thermohout 
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ONDERHOUD

› REINIGING

Rubio Monocoat Exterior Soap
Exterior Soap is een zeep met een reinigende en voedende wer-
king. Het product wordt gebruikt voor de tussentijdse reiniging van 
buitenhout dat behandeld werd met een olie uit het Rubio Monocoat 
exterior gamma.

Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray
Exterior Soap Ecospray is de handige, gebruiksklare versie van 
Rubio Monocoat Exterior Soap. Deze spray is geschikt voor het 
reinigen van kleinere oppervlakken en kan nagevuld worden met 
Rubio Monocoat Exterior Soap.

MANUEEL 

MANUEEL

1 LITER / 3 LITER WATER

± 30 MIN.

FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 L

ECOSPRAY: 500 ml

WATER

Legende

Rubio Monocoat Exterior Soap of  
Rubio Monocoat Exterior Soap Ecospray

Hoe houd ik
mijn buitenhout

schoon?
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Poetsen
met water

Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner

Rubio Monocoat
Hybrid Wood Protector

Laten
drogen

3 3

2

1 1

2

› OPFRISSING & RENOVATIE

De opfrissing van kleur en bescherming van met Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector behandeld hout, gebeurt 
met hetzelfde product, in de oorspronkelijke gekozen kleur. Schuren is hierbij niet nodig! Het volstaat om het hout 
eerst te reinigen met water of - in geval van mosgroei - met Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner.

De frequentie van het onderhoud kan bij verticaal hout verschillen van project tot project. Afhankelijk van de 
houtsoort, de kleur van de olie 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.

© Project Noors Terras 
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, Royal

Legende

MIJN TERRAS/HOUT
HEEFT GEEN LAST
VAN MOSGROEI

MIJN TERRAS/HOUT
HEEFT LAST VAN

MOSGROEI

Terrassen of 
Verticaal hout

WANNEER? 

Terrassen
jaarlijks

Verticaal hout
1e onderhoudsbeurt: doorgaans na 1 jaar
verdere onderhoudsbeurten: om de 3 à 5 jaar
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BESCHERMING
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!

Rubio WoodCream
Beschermt de natuurlijke schoonheid van hout

Rubio WoodCream is een ademende, hydrofobe waxgebaseerde 
crème die het hout kleurt, beschermt en waterafstotend maakt. De 
hydrofobe Rubio WoodCream-technologie in combinatie met zijn 
unieke crèmestructuur biedt zowel op product- als toepassingsniveau 
belangrijke voordelen. Deze vochtregulerende crème zorgt voor een 
waterafstotende en zelfreinigende houtbescherming. De lange contact- 
technologie zorgt voor een perfecte opname van de crème in de 
houtporiën, zonder deze af te dekken. Hierdoor wordt de natuurlijke 
vochtbalans en structuur van het hout niet verstoord. 

Rubio WoodCream geeft houten oppervlakken een semi-transparante, 
vergrijsde of dekkende look en is verkrijgbaar in 3 kleurencollecties: 
The Grey Collection, The Traditional Collection en The Scandinavian 
Collection. Er is ook een transparante versie (#0) beschikbaar om een 
niet-gekleurd effect te creëren. Hoewel deze versie geen UV-filter 
bevat, laat die het hout op natuurlijke wijze vergrijzen, en wordt het 
beschermd en waterafstotend gemaakt. Deze transparante versie zal 
reeds vergrijsd hout op dezelfde wijze beschermen.

Afhankelijk van de gekozen kleur, houtsoort en oriëntatie van het 
verticale hout, zal de gekozen kleur tussen de 5 en 10 jaar behouden 
blijven. Na ongeveer 5 jaar zal het pareleffect (waterparels) geleidelijk 
afnemen. 

Unieke karakteristieken
 › Crème op waxbasis
 › Voedend
 › Ademend
 › Waterafstotend
 › Zelfreinigend

Innovatieve technologie met unieke voordelen

De hydrofobe Rubio WoodCream technologie in combinatie met zijn unieke crèmestructuur biedt zowel op product- 
als toepassingsniveau belangrijke voordelen.

Rubio WoodCream,
geeft uw verticaal 

buitenhout een instant 
kleur met maximale 

bescherming!

± NA 3 UREN 
is er sprake van een pareleffect

MANUEEL - INDUSTRIEEL

± 12-20 m2/L WATER

FLES: 30 ml
BLIK: 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

± 12 UREN

TIPS

 › Vermijd direct zonlicht op het opper-
vlak.

 › Bij hoge temperaturen (> 30 °C) of 
wanneer er geen schaduw is, adviseren 
we Rubio WoodCream te verdunnen 
met Rubio WoodCream Softener om 
het product gemakkelijker aan te bren-
gen en minder snel te laten drogen.

 › Op ruwe en zeer absorberende houten 
oppervlakken raden we aan om Rubio 
WoodCream te verdunnen met Rubio 
WoodCream Softener zodat u Rubio 
WoodCream gemakkelijk op het op-
pervlak kunt aanbrengen. Voor een 
meer dekkend effect kunt u een twee-
de laag aanbrengen.

CRÈME OP WAXBASIS

De crèmestructuur garandeert niet enkel een uniek gemak bij het aanbrengen van Rubio 
WoodCream, het verzekert ook een lang contact met het hout. Hierdoor krijgt het hout 
de tijd om Rubio WoodCream optimaal op te nemen, zonder dat de houtporiën afgedekt 
worden. Rubio WoodCream kan in één laag, of voor een meer dekkend resultaat in meerdere 
lagen, aangebracht worden zonder dat deze unieke eigenschappen veranderen. De unieke 
structuur garandeert ook een zeer laag verbruik.

VOEDEND

Rubio WoodCream kleurt en beschermt het hout niet alleen, maar voedt het ook. De crème 
dringt namelijk diep in het hout en zorgt ervoor dat het oppervlak dampdoorlatend blijft. 
De crème bevat geen vulstoffen en vormt geen afdichtende laag op het hout zoals andere 
verf- en lakproducten doen. De Rubio WoodCream beschermingslaag kan niet afschilferen 
en garandeert hierdoor een veel langere levensduur van het hout.   

WATERAFSTOTEND

De capillaire kracht van de houtvezels, dit is de kracht die water aantrekt, wordt door het 
hydrofobe karakter van Rubio WoodCream omgezet in een waterafstotende kracht. Het 
resultaat is een duidelijk zichtbaar en langdurig pareleffect op het hout. Het hout krijgt 
hierdoor een zeer duurzame bescherming tegen extreme weersomstandigheden.   

ZELFREINIGEND

Het pareleffect zorgt voor 100% bescherming tegen water en creëert tegelijkertijd een 
zelfreinigend effect. Waterdruppels glijden van het hout af en nemen hierbij vuilpartikels 
weg van het oppervlak. De waterafstotende en zelfreinigende werking verkleint de kans 
op groei van micro-organismen (algen, schimmels, etc.) en voorkomt vorstschade. 

ADEMEND

Hout moet kunnen ademen om haar schoonheid te behouden. Onze hydrofobe crème 
zorgt ervoor dat de houtporiën open blijven en de vochtregulatie behouden blijft. 
Zo wordt water afgestoten en worden lucht en waterdamp nog steeds doorgelaten. Ook de 
natuurlijke look & feel van het hout blijft behouden.
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CHARMING GREY #8 TRANSPARENT #0BOLD BLACK #7GREEN GREY #6

DIRTY GREY #1 TIMELESS GREY #2 MISTY GREY #3 GRAVEL GREY #4 BLUE GREY #5

FOREST GREENSWEDISH RED

AURORA BLUE

OSLO OCHRE

FJORD BLUE

QUIET GREEN

NAVY BLUE

COUNTRY GREEN

ICE BLUE

SNOW WHITE

DEEP TAUPESOFT TAUPE

CREAMY WHITE MOCHA CREAM RICH ALMONDSALTED CARAMEL

BURNED CHOCOLATE SWEET TOFFEE

De getoonde kleuren zijn indicatief en niet bindend. Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken.
© Beach House, Denemarken.  

Rubio WoodCream, Bold Black en Creamy White.

The Grey Collection op den

The Traditional Collection op den

The Scandinavian Collection op den

TIPS

 › Creëer een instant vergrijsde look door Rubio WoodCream Softener toe te voegen aan een van de kleuren uit deze 
Grey kleurcollectie (verhouding: max. 1:1).

 › Er is ook een transparante versie (#0) beschikbaar om een kleurloos effect te creëren. Aangezien deze versie geen 
UV-filter bevat, laat Transparent #0 het hout op natuurlijke wijze vergrijzen. Tegelijkertijd wordt het hout beschermd en 
waterafstotend gemaakt. Onverdund aanbrengen.



LET OP

Bij het toevoegen van Rubio WoodCream Softener vermindert de UV-
resistentie van het product. Hierdoor kunnen vroegtijdige verkleuringen 
optreden. Dit verkleuringseffect is afhankelijk van de hoeveelheid 
toegevoegde Rubio WoodCream Softener.

6160

ONDERHOUD

WoodCream Softener
Rubio WoodCream partner voor kleureffecten en 
onderhoudsoplossingen

› Voor onderhoudsoplossingen

Rubio WoodCream Softener is de perfecte Rubio WoodCream partner 
voor onderhoudsoplossingen op houten oppervlakken die behandeld 
zijn met Rubio WoodCream. Deze combinatie wordt idealiter toegepast 
na een jaarlijkse, visuele controle net na het winterseizoen.

› Voor kleureffecten

Rubio WoodCream Softener kan ook gebruikt worden om 
verschillende kleureffecten te creëren. Zo kan de kleurintensiteit van 
de bestaande Rubio WoodCream kleuren verminderd worden om 
een semi-transparant effect te bekomen. Ook voor de fans van een 
vergrijsde houtlook biedt Rubio WoodCream Softener de oplossing: 
hierbij meng je een van de kleuren uit de Grey Collection met Rubio 
WoodCream Softener. 

Unieke karakteristieken
 › 0% VOC
 › Reduceert de kleurkracht zonder de viscositeit te veranderen
 › Verlengt de droogtijd

 › Gemakkelijker om mee te werken in warme omstandigheden
 › Verkleint het risico op overlappingen

 › Gemakkelijker smeerbaar op ruwe en absorberende 
ondergronden
 › Vermindert de laagopbouw bij renovatie en opfrissing van Rubio 
WoodCream en wanneer Rubio WoodCream in 2 lagen wordt 
aangebracht

MANUEEL

ROER DE WOODCREAM GOED EN VERDUN HEM MET WOODCREAM  
SOFTENER IN EEN VERHOUDING VAN 9 EENHEDEN WOODCREAM PER 1 
EENHEID WOODCREAM SOFTENER (PAS DE VERHOUDING AAN NAARGE-
LANG HET GEWENSTE RESULTAAT TOT MAX 1:1).

WATER

FLES: 100 ml - 1 L
JERRYCAN: 5 LRubio WoodCream Softener 

moet altijd worden ge-
bruikt in combinatie met 
Rubio WoodCream. Rubio 
WoodCream Softener is 
een  niet op zichzelf staand 
product.

LAST VAN VUIL EN GROENE AANSLAG,  
VERVAGEN VAN KLEUREN OF AFNEMEND PARELEFFECT?

+2

Reinig het hout
Reinig het hout met een mengsel van  

10% Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner en water
Raadpleeg voor gebruik de technische fiche

Meng, roer en verdun 
Rubio WoodCream met Rubio WoodCream Softener

Breng het mengsel aan
Verdeel het mengsel in één keer, in de richting van de houtvezels.  

Werk in zones van 3 tot 4 planken. Het is het beste om nat-in-nat te werken.

Verhouding van 9 eenheden Rubio WoodCream op  
1 eenheid Rubio WoodCream Softener

3

Rubio Monocoat
Exterior Wood Cleaner

Rubio WoodCream  
Softener

Rubio Monocoat
Brush

Rubio WoodCream

Legende
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› Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Rubio Monocoat heeft als eerste in de houtbehandelingssector het label 'Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold' behaald. Met dit label willen we onze consumenten blijven waarborgen dat 
onze producten een veilige keuze zijn op het vlak van emissies, zowel nu als in de toekomst. 
'Eurofins Indoor Air Comfort Gold' getuigt van de focus die Rubio Monocoat legt op kwaliteit 
en de bijdrage aan een gezonde binnenomgeving.

› Van LCA naar EPD
VITO heeft onze Oil Plus 2C aan een levenscyclusbeoordeling (LCA) onderworpen. 
Dit betekent dat ze de milieu-impact van ons product van wieg tot graf hebben 
bepaald, gekwantificeerd en beoordeeld, met een positieve aanbeveling tot gevolg. 
Op basis van deze LCA heeft de Belgische FOD Volksgezondheid onze B-EPD (Environmental 
Product Declaration) goedgekeurd voor Oil Plus 2C. In dit document wordt gekwantificeerde 
informatie verstrekt over de milieu-impact van een product en wordt onze milieuvisie 
uiteengezet. Bovendien is ons B-EPD-document geldig in tal van landen, aangezien slechts de 
milieu-impact op transport moet worden herberekend om het in andere landen te laten gelden.

› Ü Label – DiBt
DiBt is een officiële, onafhankelijke Duitse instantie die de uitstoot van industriële producten 
voor binnengebruik test. Dit label is verplicht voor alle producten die op openbare plaatsen 
worden gebruikt, zoals in dokterspraktijken, ziekenhuizen, kantoren en winkels.

› A+ label 
Met dit label uit de Franse wetgeving wordt het VOC-gehalte in producten gemeten, waarna 
een score van A+ (geringe uitstoot) tot C (hoge uitstoot) wordt toegekend.

› FR-certificate BFL-S1
Het FR Oil System, ons vlamvertragende oliesysteem, is getest in overeenstemming met de 
volgende normen: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN ISO 9239-1 en kreeg de Bfl-s1-score, de 
hoogste classificatie die ooit aan een oliesysteem is toegekend (zie ook pagina 24).

› Toy safety EN 71-3
Deze Europese richtlijn meet de migratie van bepaalde schadelijke elementen zoals bv. barium, 
cadmium, kwik, ... in verschillende categorieën van speelgoedmateriaal. Het besluit is dat hout 
behandeld met Rubio Monocoat Oil Plus 2C, Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector of Rubio 
Invisible Protector veilig is voor kinderen.

› Food Contact Compliance
Oil Plus 2C wordt vaak gebruikt op snijplanken, keukenwerkbladen, tafelbladen, enz. Met het 
oog op een veilig gebruik heeft Eurofins de olie getest in overeenstemming met de Europese 
kaderregeling 1935/2004 voor materialen die met levensmiddelen in aanraking komen. Ze 
kwamen tot het besluit dat Oil Plus 2C kan worden gebruikt op hout dat in aanraking komt 
met voedsel en veilig is voor huishoudelijk gebruik, wat steeds sterker wordt aanbevolen voor 
tal van projecten.

› M1
Het doel van deze classificatie is de ontwikkeling en het gebruik van bouwmaterialen met 
een beperkte emissie te stimuleren. De classificatie stipuleert emissievereisten voor materialen 
die in gewone werk- en woonruimtes worden gebruikt met betrekking tot een gezonde 
binnenluchtkwaliteit. M1 staat voor beperkte emissies.

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Monocoat
Muylle Facon bv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

RUBIO MONOCOAT 

MILIEUBEWUSTE PRODUCTEN,  
DIE VEILIG ZIJN VOOR DE GEBRUIKER EN ZIJN OMGEVING

Alle medewerkers bij Rubio ademen hout. Met onze Rubio Monocoat producten willen we de natuurlijke uitstraling 
van het hout, in al zijn schitterende schakeringen, beschermen en de levensduur ervan vergroten. Met de nadruk 
op het behoud van de natuurlijke look en feel van het hout.

Rubio Monocoat, de eerste olie die daadwerkelijk 0% VOC bevat
Reeds tijdens de ontwikkelingsfase van de eerste Rubio Monocoat olie - drie jaar voordat de eerste 

VOC-regeling in voege kwam - werd de lat al heel hoog gelegd qua uitsluiting van schadelijke 

dampen tijdens de toepassing van onze producten. We kozen hierbij dus niet voor een 'laag VOC-

gehalte', maar gingen resoluut voor een formulatie met 0% VOC.

De werking van Rubio Monocoat olie is namelijk gebaseerd op moleculaire binding, waardoor de 

gevaarlijke stoffen volledig uitgesloten kunnen worden zonder dat aan kwaliteit ingeboet wordt. 

We mogen dus stellen dat we onszelf vanaf het prille begin emissienormen opgelegd hebben die 

strikter zijn dan diegene die omschreven zijn in de wetgeving van 2010.

Wat zijn VOC's? 
'Volatile Organic Compounds' is de verzamelnaam voor de chemische bestanddelen 
in een olie, die verdampen tijdens het aanbrengen. 'Organic' verwijst naar de 
chemische samenstelling van de componenten, terwijl 'volatile' duidt op het feit 
dat ze verdampen terwijl de olie opdroogt.

Waarom zijn ze gevaarlijk?
Bij het gebruik van producten die VOC's bevatten komen dampen vrij die 
schadelijk zijn, zowel voor de mens als voor het milieu. Regelmatig of overdadig 
contact met deze dampen kunnen allergische reacties, ademhalingsproblemen 
en oogproblemen veroorzaken. Ze tasten de ozonlaag aan en vergroten het 
broeikaseffect. Niet zo verwonderlijk dus dat de wetgever het nodig vond om in 
te grijpen.

Ondanks de gevaarlijke karakteristieken van VOC's, die algemeen bekend zijn, 
worden ze nog vaak gebruikt door fabrikanten. Men probeert dan wel een zo 
klein mogelijke hoeveelheid te hanteren, maar ze worden niet volledig uitgesloten. 
Dit heeft ook te maken met het feit dat VOC's voor een groot deel bijdragen tot 
een goede werking van traditionele afwerkingsproducten.

Internationale certificaten
Deze focus op milieubewust ondernemen wordt bevestigd door de certificaten die onze 
producten verkregen van tal van onafhankelijke, internationale instituten. Een opsomming 
van de belangrijkste behaalde certificaten.
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Rubio Academy - advies en training op maat
Wat betekent 'schuren volgens de regels van de kunst' nu precies? Met welke voorbehandeling 
bereikt men het gewenste resultaat op een bepaalde houtsoort? Waar moet rekening mee 
gehouden worden bij de keuze voor een bepaald product?

Deze vragen en tal van andere vragen worden duidelijk beantwoord tijdens de opleiding door 
onze specialisten in de Rubio Academy in onze Belgisch hoofdzetel.

Na een korte theoretische inleiding kan de deelnemer meteen een dosis praktische ervaring 
opdoen. Afhankelijk van de klant en zijn doelgroep wordt de opleiding toegespitst op industriële 
of manuele toepassingen, of beiden.

Testomgeving – we zijn zeker van onze beloftes
Pas na een grondige testfase in ons laboratiorium en de Rubio Academy vinden onze producten 
hun weg naar onze klanten. Eerst worden in de realistische testomgeving van de Rubio Academy 
de verschillende toepassingsmethodes getest, verbruiken opgemeten en toepassingstijden 
gemonitord. Na de behandeling gaat een tweede testronde van start, waarbij de resistentie tegen 
vloeistoffen en krassen aan bod komt. Al deze stappen zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn 
dat een Rubio Monocoat product de belofte kan inlossen die we u doen!

Contacteer ons
Interesse in een training op maat voor uw verkopers of klanten? 
Stuur een email naar service@rubiomonocoat.com met uw specifieke wensen.

RUBIO ACADEMY

ERVARING EN KENNIS 
TEN DIENSTE VAN DE KLANT

LINKS: GINO DEWAELE - SR. TECHNICAL SERVICE ENGINEER
RECHTS:  PATRICK AELBRECHT - SR. TECHNICAL SERVICE ENGINEER

VERLEDEN, HEDEN & TOEKOMST

RUBIO MONOCOAT, EEN MERK IN VOLLE EXPANSIE

Oprichting van Muylle Facon als fabrikant van stopverf
1906

1960
Registratie van het  

handelsmerk "RUBIO"

1966
Eerste internationale 

uitbreiding

2000
George Barrell ontwikkelt een revolutionaire technologie: 

moleculaire binding

2008
We breiden de fabriek uit met een magazijn,  

kantoren en een laboratorium

2021
De constructie begint van  

onze derde vestiging, Plant 3

1962
Lancering van het eerste assortiment 
houtbeschermingsproducten

1980
We verhuizen van de Kattestraat naar de  
gloednieuwe fabriek in de Ambachtenstraat

2005
Wereldwijde lancering van Rubio Monocoat Oil Plus  
op een internationale handelsbeurs

2016
Inhuldiging van onze tweede vestiging in  
de Roeselaarsestraat

Branch Offices
Algerije • Australië • België • Brazilië • Bulgarije • Canada • China • Colombië • Costa Rica • Denemarken • Duitsland • Estland • Filipijnen 
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Slovakije Spanje • St.Pierre & Mique-lon • Taïwan • Thailand • Tsjechië • Turkije • Verenigde Arabische Emiraten • Verenigde Staten • Verenigd 
Koninkrijk Vietnam • Zambia • Zuid-Afrika • Zuid-Korea • Zweden • Zwitserland



WELKOM BIJ DE
RUBIO MONOCOAT FAMILIE
Meer dan 82 landen 
50.000.000 m² behandeld hout per jaar
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