
TUOTEKUVASTO

Värjää ja suojaa puuta, 
ja yksi käsittelykerta 
riittää.

www.rubiomonocoat.com
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RUBIO® MONOCOAT OIL:
HUIPPUTEHOKAS PUUNSUOJATUOTE, 
JOKA PERUSTUU MOLEKYYLISIDOKSEEN
Rubio® Monocoat -puunsuojaöljy on johtava merkkituote, kun kyse on korkealaatuisesta ja ympäristöystävällisestä 
puunsuojauksesta. Edistyksellinen molekyylisidokseen perustuva teknologia, johon Rubio® Monocoat perustuu, 
tekee Rubio® Monocoat Oil -puunsuojaöljystä kestävän ja lisäksi myös erittäin edullisen ja helppokäyttöisen.

Rubio® Monocoat Oil -öljy kiinnittyy - parin minuutin 
kuluessa - puuaineen ylimpiin mikroneihin vahvalla 
molekyylisidoksella (ei kalvon muodostusta, ei kyllästämistä). 
Tämä ainutlaatuinen teknologia on erottanut Rubio® 
Monocoat -puunsuojan muista puunsuojatuotteista jo 
useita vuosia.

MOLEKYYLISIDOS:

Lakat:
• kalvon muodostuminen
• useita käsittelykerroksia (edellyttää
   hiontaa)
• ei voi paikata
• ei tunnu luonnolliselta

Perinteiset vahat ja öljyt:
• kyllästys
• useita käsittelykerroksia
• vaikea paikata (päällekkäisyyksiä)
• edellyttävät jatkuvaa ylläpitoa

Rubio® Monocoat Oil -öljy:
• molekyylisidos (ei päällekkäisyyksiä)
• 1 käsittelykerta
• helppo ylläpitää
• tuntuu ja näyttää luonnolliselta



9

KAIKKIEN PUULAJIEN PUUAINE

Rubio® Monocoat Oil -öljyllä voidaan käsitellä lähes 
kaikkien puulajien puuainetta, huonekaluja sekä 
puulattioita (umpipuiset, viilupinnoitetut, MDF-
kuitulevystä valmistetut, ...)

LUONNOLLISET AINESOSAT    AINUTLAATUISET VÄRIT

Rubio® Monocoat Oil -öljy ei sisällä vettä tai mitään 
liuottimia, ja se perustuu luonnollisiin ainesosiin. Tämä 
tarkoittaa, että tuote on hyvin turvallista käyttää, ja 
myös turvallinen ympäristön kannalta.

Ainutlaatuinen Rubio®Monocoat Oil -öljyn 
valmistamisessa sovellettu pigmenttiteknologia 
mahdollistaa voimakkaan ja syvän värityksen yhden 
käsittelykerran tuloksena ja samalla se säilyttää puun 
luonnollisen ulkonäön ja kosketustuntuman.

HELPPO YLLÄPITÄÄEI PÄÄLLEKKÄISYYKSIÄ

Rubio®Monocoat -öljyllä käsiteltyjä pintoja on helppo 
ylläpitää ja erilliset naarmut tai vahingoittuneet alueet 
voidaan korjata helposti.

Kun kaikki vapaat selluloosakuidut on saatu 
molekyylisidoksin kiinni toisiinsa, puuaineeseen eikä 
itse sidottuun Rubio® Monocoat -käsittelykerrokseen 
enää pääse siirtymään ylimääräisiä tuotteita. Tämän 
vuoksi vältytään päällekkäisyyksiltä ja aloitusjäljiltä.

KESTÄVÄ SUOJA YKSI AINOA KÄSITTELYKERTA

Molekyylisidos luo kestävän, pitkäikäisen suojan. 
Tämän molekyylisidoksen saavuttaminen edellyttää 
muutaman minuutin pituista reagointiaikaa. Mitä 
paremmin kuidut saadaan sidotuiksi, sitä vahvempi 
on näin syntyvä suoja.

Soveltamamme teknologian ansiosta kulutus on 
paljon vähäisempää kuin perinteisiä menetelmiä 
sovellettaessa. Tämä johtaa kestäviin väreihin ja 
kestävään suojaan yhdellä ainoalla käsittelykerralla. 
Kun kuidut on saatu sidottua öljyllä, puuaine ei enää 
ime itseensä mitään lisätuotteita - mikä tekee toisesta 
käsittelykerrasta turhan.

Rubio® Monocoat Oil -puunsuojaöljyn ainutlaatuiset teknologiset ominaispiirteet:

› pitkäkestoinen puun värin säilyminen ja puunsuojaus
› yksi käsittely kerta riittää
› helppokäyttöinen, ei päällekkäisyyttä
› helppo ylläpito
› 100 % luonnonmukaiset ainesosat, VOC (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) 0% 
› laaja värivalikoima: 40 vakioväriä
› soveltuu lähes kaikkien puulajien käsittelyyn
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RMC Woodfiller Quick 
Ympäristöystävällinen, nopeasti kovettuva kitti
RMC Woodfiller Quick -kitti on jauheen muodossa oleva yksikomponenttinen, 
kutistumaton kitti, joka on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa pidettävien 
puusepäntuotteiden valmistamisessa. Sen ominaisuuksiin kuuluu nopea 
kovettuminen ja hyvä hiottavuus. Tuotetta voidaan värjätä Rubio® Monocoat 
-tuotevalikoimaan kuuluvalla öljyllä.

Saatavilla kolme sävyä: vaalea, keskitumma ja tumma.

RMC Cleaner
Valmisteluun tarkoitettu puhdistusaine sisätiloihin 
tarkoitetuille puupinnoille
RMC Cleaner -puhdistusaine on tarkoitettu hionnan ja imuroinnin jälkeen 
tehtävää pinnan puhdistamista varten, jotta pinta olisi valmis käsiteltäväksi 
Rubio®Monocoat Oil -öljyllä. Tämä tuote poistaa jopa pienimmätkin 
pölyhiukkaset. Täydellinen aloitus moitteetonta lopputulosta ajatellen.

RMC Cleaner -puhdistusainetta voidaan käyttää myös öljykäsittelyssä 
tarvittavien materiaalien jälkipuhdistamiseen.

VALMISTELU
Käsiteltävän pinnan hyvä valmistelu on ratkaisevan tärkeää optimaalisen lopputuloksen kannalta. Rubio® Monocoat 
-yhtiöllä on kaksi tuotetta, joita voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

TÄYTEVEITSI

VOIDAAN HIOA NOIN 2 TUNNIN 
JÄLKEEN

OHJEKIRJA

1 LITRA = ± 75 - 100 M2

VESI

PVC-ÄMPÄRI
0,5 KILOA - 5 KILOA - 25 KILOA

15 - 60 MINUUTTIA, 
RIIPPUEN KÄYTETYSTÄ 
MÄÄRÄSTÄ

PURKKI: : 1 L - 5 L

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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©Treppenbau Voss, Germany - RMC Oil Plus 2C, Super White

griet
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RMC Fumed 
Harmaannuttava efekti

RMC Fumed on tuote, joka kehitettiin luomaan harmaannuttava efekti 
tammipuussa ilman vahingollisia tai ärsyttäviä höyryjä. Tämä tuote reagoi 
tammipuussa luonnostaan oleva parkkihapon kanssa ja sitä voidaan levittää 
sekä käsin että teollisessa mittakaavassa. Tulos vaihtelee vaalean harmaan ja 
harmaan hyvin voimakkaan sävyn välillä.

RMC Smoke 
Savuinen efekti
RMC Smoke luo savuisen efektin tammipuuhun ilman että tällöin vapautuisi 
mitään vaarallisia tai ärsyttäviä höyryjä. Tämä tuote reagoi tammipuussa 
luonnostaan esiintyvän parkkihapon kanssa ja se voidaan levittää sekä käsin 
että teollisessa mittakaavassa. Tulos vaihtelee kuparin sävyn ja ruskean välillä.

ESIKÄSITTELY (VALINNAINEN)
Höyryinen tai savuinen vaikutelma, luova esiväritys... Rubio® Monocoat -yhtiö on kehittänyt puun esikäsittelylle 
tuotevalikoiman, jonka avulla käyttäjä pääsee luomaan yksilöllisiä ja ainutlaatuisia efektejä.

Koska Rubio® Monocoat Oil -öljyä käytetään aina viimeistelyssä, molekyylisidos puuhun on taattu.

› REAKTIIVISET EFEKTIT

0% VOC 

OHJEKIRJA 
TEOLLISUUSSOVELLUKSET

± 12 - 24 TUNTIA

VESI

PULLO: 100 ML - 1 L
JERRYKANNU: 5 L - 10 L

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

0% VOC 

OHJEKIRJA 
TEOLLISUUSSOVELLUKSET

± 12 - 24 TUNTIA

VESI

PULLO: 100 ML - 1 L
JERRYKANNU: 5 L - 10 L
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RMC Precolor Easy 
Esiväritys
Esiväritä kohde RMC Precolor Easy -tuotteella, jolla voit luoda ainutlaatuisia 
efektejä ja kontrasteja. RMC Precolor Easy -tuotteen värivalikoimassa on 14 
väriä, joita voidaan myös sekoittaa keskenään.

Käytä tätä tuotetta yhdessä Rubio® Monocoat Oil -öljyllä tehdyn 
viimeistelykäsittelyn kanssa luodaksesi rajoittamattoman joukon erilaisia 
luomuksia. RMC Precolor Easy on helppo levittää ja sillä saavutat tasaisen 
hyviä tuloksia.

› EI-REAKTIIVINEN ESIVÄRJÄYS

0% VOC

OHJEKIRJA - KIILLOTUSKONE

1 LITRA = 15 - 20 M2

1 - 3 TUNTIA

PULLO: 100 ML
PURKKI: 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

Värit:

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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©Erasmus yliopisto, Alankomaat - RMC Oil Plus 2C, Pure



18

RMC Oil Plus 2C 
Öljyjen uusin sukupolvi!
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C on seuraavan sukupolven tuote, joka värjää 
ja suojaa puuta yhdellä ainoalla käsittelykerralla. Öljyn (A) ja kiihdyttimen 
(B) yhdistelmä varmistaa nopean kuivumisen, nopean kovettumisen ja 
erinomaisen suojauksen.

SUOJAUS
Väritys ja suojaus tehdään RMC Oil Plus 2C -öljyllä tai paloa hidastavat ominaisuudet omaavalla RMC FR Oil 
-järjestelmällä. Näiden öljyjen valikoimaan sisältyy 40 väriä, jotka lisäävät puun luonnollista ilmettä ja tuntumaa. 
Luotettavan Rubio® Monocoat -suojan antavan kuultokäsittelyn kasvaneen kysynnän seurauksena olemme 
lisänneet tuotteidemme joukkoon RMC Invisible Oil -järjestelmän.

› SUOJAUS JA VÄRITYS YHDELLA AINOALLA KÄSITTELYKERRALLA

Rubio® Monocoat
 Oil Plus 2C on paras  

kaikki in !

0% VOC

OHJEKIRJA
TEOLLISUUSSOVELLUKSEN 
KIILLOTUSKONE

OHJEKIRJA: 1 litra = ± 30 - 50 m2

TEOLLISUUSSOVELLUS:  
1 litra = ± 60 - 80 m2

± 24 TUNTIA

5 PÄIVÄÄ

RMC CLEANER -PUHDISTUSAINE

EN 71-3 - A+ - Ü -
GISCODE Ö10/DD+
EI SISÄLLÄ FORMALDEHYDIÄ  
- M1

PAKKAUS A+B
KAKSOISPURKK:  350 ML - 1,3 
L - 3,5 L

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

         VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä. Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi 
johtaa itsesytyntään. Siksi öljyisiä 
kankaita on liotettava vedessä ennen 
niiden hävittämistä.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Värjäämiseen ja suojaamiseen riittää yksi käsittelykerta.
› 40 vakioväriä.
› Parantaa puun luonnollista kosketustuntumaa.
› Ympäristöystävällinen: VOC (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) 0%!
› Ei sisällä lainkaan vettä tai liuottimia.
› Käsitellyt pinnat helppoja ylläpitää.
› Ei mitään päällekkäisyyksiä tai aloitusjälkiä.
› Hyvä riittoisuus: 30 - 50 m²/litra.
› Soveltuu lähes kaikkien puulajien puuaineen käsittelyyn, sekä huonekalujen että
  puulattioiden.
› Erittäin kulutusta kestävä.
› Veden- ja kuumuudenkestävä, ihanteellinen keittiöihin ja kylpyhuoneisiin.
› Kovettuu hyvin nopeasti: 80 % kahdessa päivässä.
› Lyhyt ’kuiva ylläpitojakso’: Viiden päivän jälkeen käsitelty pinta voidaan puhdistaa 
  vedellä ja saippualla. 

Sertifikaatit:

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Käsittelyn kolme helppoa vaihetta:
 
Valmistelu: Käsittelemätön puu: hiottava ohjeita noudattaen. Imuroitava perusteellisesti, poistettava kaikki pöly RMC Cleaner 
-puhdistusaineella. Pinnan annetaan kuivua. Sekoitetaan kaksi komponenttia huolellisesti keskenään.

RMC Scrubby Set

Välinepakkaus levitettäessä valmistamiamme öljyjä käsin. 

Sisältö:
1 x pehmusteen 
5 x beige-pehmuste

KIILLOTUSKONE OHJEKIRJA

Vaihe 1: Levitä pieni määrä RMC Oil Plus 
2C -öljyä kangasta, pensseliä tai ohuella 
beige-värisellä pehmusteella varustettua 
kiillotuskonetta käyttäen.

Käsittele yksi 5 - 10 m2 kaistale kerrallaan.

Vaihe 2: Anna reagoida pari minuuttia.

Vaihe 3: Poista kaikki ylimääräinen öljy 
nukkaamattomalla kankaalla tai ohuella 
valkoisella pehmusteella varustetulla 
kiillotuslaitteella, 15 minuuttia per kaistale. 
Pinnan on oltava käsikuiva tuotteen 
ylimäärän poistamisen jälkeen.

Edellyttäen hyvin tuuletettua tilaa, käsitelty 
pinta on käyttökelpoinen 24 - 36 tunnin 
kuluttua. 

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

NEW
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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

Värit:
RMC Oil Plus 2C -öljyn värivalikoimassa on 40 väriä. Puu tulee värjätyksi ja suojatuksi yhdellä ainoalla käsittelykerralla, haittaamatta 
puun luonnollista kosketustuntumaa ja ilmettä. Värejä voi myös sekoittaa keskenään.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Parkettisi... alusta loppuun 
Rubio® Monocoat -käsittelyllä? 
On se mahdollista!

Alustan valmistelusta parketin viimeistelyyn... mikään 
ei jää epäselväksi. Rubio® EasyBond- ja Rubio® 
Monocoat -lajitelmilla kaikki tulee kuntoon.

Lisätietoa yhtiömme valmistamasta
Rubio® EasyBond -lajitelmasta on sivuilla 68 -  81.

©FineFloors, Viro - RMC Oil Plus 2C, Tammi
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TREND 
COLOUR 

2017

MIDNIGHT INDIGO

CITRINE

TREND 
COLOUR 

2017

VELVET GREEN

SAPPHIRE CUSTOM MADE

...

TREND 
COLOUR 

2017

MORNING MIST

RUBY

TREND 
COLOUR 

2017

CINNAMON BROWN

TREND 
COLOUR 

2017

NORDIC BLUE

EMERALD

TOUCH OF GOLD

TREND 
COLOUR 

2017

PEACOCK GREEN

TREND 
COLOUR 

2017

RUBIO® MONOCOAT, VÄRIEN KUNINGAS
Rubio® Monocoat on ollut puunkäsittelyn värien kuningas vuodesta 2005 alkaen. RMC Oil Plus 2C -öljyn värivalikoimassa on 40 väriä, 
jotka parantavat puun luonnollista ilmettä ja kosketustuntumaa. Kun lisäksi on tarjolla 14 valinnaista esiväriä ja mahdollisuus yhdistää 
näitä keskenään, voimme huoletta todeta, että vain taivas on rajana, kun kyse on värien valitsemisesta. Tarvittaessa me voimme 
kehittää asiakaskohtaisia värejä erityisprojekteihin. Tämä tekee Rubio® Monocoat Oil Plus 2C -öljystä mainion projektikumppanin! 

Tässä vähän tuntumaa siihen, mikä on mahdollista:

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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RMC FR Oil System
Omassa luokassaan oleva paloa hidastavan 
öljyjärjestelmän luokka Bfl-s1
Rubio®Monocoat FR Oil System -öljyjärjestelmä on ensimmäinen paloa 
hidastava öljyjärjestelmä maailmassa, jolle on myönnetty Bfl-s1-sertifiointi 
tammipuun käsittelyssä (5 mm pintakerros). Rubio® Monocoat FR Oil 
System -öljyjärjestelmälle on myönnetty Cfl-s1-sertifikaatti tammen 2,5 mm 
pintakerroksen osalta.

Tässä järjestelmässä yhdistyvät esikäsittely paloa hidastavalla RMC FR Base 
-pohjusteella ja viimeistely RMC FR   Oil 2C -öljyllä.

Mikä tekee tästä paloa hidastavasta järjestelmästä 
niin ainutlaatuisen?
› Öljy, ei mitään kalvon muodostumista

 

› Ei mitään suoloja

› Savun muodostuksen rajoittaminen

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Ei käsittelykerroksien muodostumista, ei kyllästystä.
› Ei mitään liuottimia ja ei vettä, VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 0%
› Optimaalinen toimivuus: hyvä riittoisuus.
› Saatavissa kaikissa vakio RMC-väreissä sisätiloissa käytettäväksi.
› Käsin ja teollisessa mittakaavassa levitettävissä puupinnoille.
› Suosittelemme kumppaniksi kaikkiin alan projekteihin!

Sertifikaatti Bfl-s1 -testattu noudattaen standardia EN 13501-1: EN ISO 11925-
2 ja EN ISO 9239-1.

› PALOA HIDASTAVA ÖLJYJÄRJESTELMÄ

Het RMC FR Oil System -öljyjärjestelmä perustuu meidän tunnettuun 
molekyylisidontateknologiaan. Tässä on kysymys siitä, että RMC FR Oil -öljy 
muodostaa molekyylisidoksen puuaineen pintamikronien kanssa. Tämän 
tuloksena on kestävä suoja ilman useampia käsittelykertoja.

Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että suolojen määrä voi merkittävästi 
rajoittaa paloa hidastavien tuotteiden toimivuutta. Päinvastoin kuin monet 
muut paloa hidastavat järjestelmät, RMC FR Oil System -öljyjärjestelmä ei 
sisällä lainkaan suoloja. Tämä lisää järjestelmän vastustuskykyä.

Eräs kehityskohde RMC FR Oil System -öljyjärjestelmän kehitystyön aikana oli 
rajoittaa savun muodostumista. Tilastotiedot ovat osoittaneet, että savu voi 
merkittävästi pienentää mahdollisuuksia pelastaa ihmisiä tulipalotilanteissa. 
Kehittämämme järjestelmän yhteydessä savunmuodostus oli tasoa s1. Tämä 
on selkeä osoitus siitä, että järjestelmämme on turvallisempi myös tämän 
ominaisuutensa johdosta.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Huomioiden tämän järjestelmän erityisluonne, kutakin projektia valvotaan erikseen. Ota yhteyttä 
palvelupisteeseemme tarvitessasi lisätietoja.

RMC FR Base
Paloa hidastava pohjuste

RMC FR Oil 2C
Paloa hidastava viimeistelyöljy

0% VOC

OHJEKIRJA - KIILLOTUSKONE
TEOLLISUUSOVELLUKSET

NOUDATTAA NORMIA: 
35 g/m2 ± 5 (= CA. 25 m2/l)

0% VOC

OHJEKIRJA 
TEOLLISUUSSOVELLUKSEN 
KIILLOTUSKONE

NORMINMUKAINEN: 
16 g/m2 ± 2 (= CA. 50 m2/l)

± 24 TUNTIA

5 PÄIVÄÄ

± 12 TUNTIA

RMC CLEANER

PURKKI: 1 L - 5 L

RMC CLEANER

PAKKAUS  A+B: 
KAKSOISPURKKI: 1,3 L - 3,5 L

        
        VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä. Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi johtaa 
itsesytyntään. Siksi öljyisiä kankaita 
on liotettava vedessä ennen niiden 
hävittämistä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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RMC Invisible Oil System
Puun alkuperäinen väri huomion keskipisteessä!
Vaikka me kaikki pidämme väreistä, me joskus valitsemme tietyn puulajin sen 
tietyn sävyn takia.

Taataksemme läpinäkyvän viimeistelyn ja luotettavan suojan tammipuulle 
ja muille vaaleille puulajeille, me kehitimme RMC Invisible Oil System 
-öljyjärjestelmän. Käsitelty puu saattaa näyttää käsittelemättömältä, mutta 
tämä öljyjärjestelmä säilyttääkin puun luonnollisen ulkonäön ja samalla se 
kuitenkin takaa kestävän suojan.

RMC Invisible Oil System -öljyjärjestelmässä yhdistyvät RMC Invisible -öljy 
ja RMC Invisible Maintenance -ylläpitoöljy, ja tuloksena on kulutusta ja 
tahraantumista vastustava lopputulos.

 

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Tarkoitettu tammipuun ja muiden vaaleiden puulajien puun käsittelyyn.
› Ympäristöystävällinen: VOC (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) 0%.
› Ei sisällä lainkaan vettä tai liuottimia.
› Ei mitään päällekkäisyyksiä tai aloitusjälkiä.

Helppo 2-vaiheinen käsittely:

1. Levitä RMC Invisible Oil -öljy.
2. Levitä RMC Invisible Maintenance Oil -ylläpitoöljy. 

Kumpaakin tuotetta tarvitsee levittää vain kerran!

› LÄPINÄKYVÄ VIIMEISTELY, KESTÄVÄ SUOJA

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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RMC Invisible Oil

RMC Invisible Maintenance Oil

0% VOC

OHJEKIRJA - KIILLOTUSKONE

1 LITRA = 50 - 60 M2

± 12 TUNTIA

RMC CLEANER

0% VOC

OHJEKIRJA - KIILLOTUSKONE

0,5 LITRA = 75 - 100 M2

± 6 - 8 TUNTIA

± 5 PÄIVÄÄ

PULLO: 100 ML / PURKKI: 1 L

PULLO: 100 ML / PURKKI: 0,5 L

›  RMC Invisible -öljy ja RMC Invisible Maintenance Oil -ylläpitoöljy.

› RMC Invisible -öljy ei ole yhteensopiva RMC Oil Plus 2C -öljyn kiihdyttimen (B) kanssa.

› RMC Invisible -öljyjärjestelmä voidaan levittää vain hiotuille pinnoille. Ei saa levittää harjatuille tai hiekkapuhalletuille
  pinnoille.

› RMC Invisible Oil System -öljyjärjestelmä ei sovellu teollisuuskäyttöön. Ole yhteydessä tekniseen ryhmäämme tähän
  liittyen.

          VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä.  Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi 
johtaa itsesytyntään. Siksi öljyisiä 
kankaita on liotettava vedessä ennen 
niiden hävittämistä.

          VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä.  Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi 
johtaa itsesytyntään. Siksi öljyisiä 
kankaita on liotettava vedessä ennen 
niiden hävittämistä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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©Bar Sur Loup Cafe, Australia - RMC Oil Plus 2C, Natural

griet
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YLLÄPITO
Rubio® Monocoat -tuotteet takaavat pysyvän puupintojen suojan ja ylläpidon. Rubio® Monocoat tarjoaa laajan 
valikoiman ylläpitotuotteita, joilla öljytyt puupinnat pysyvät huippukunnossa.

› PUHDISTUS

RMC Soap 
RMC Soap -saippua on ylläpitosaippua, joka on tarkoitettu öljyllä viimeisteltyjen 
puupintojen säännölliseen puhdistamiseen. Tämä saippua poistaa kaiken lian 
ja rasvan ja samalla ylläpitää puupinnan himmeää ja luonnollista ilmettä.

RMC Soap -saippua on hyvin tiiviissä muodossa oleva tuote ja siksi hyvin 
edullista käyttää.
.

RMC Surface Care 
RMC Surface Care -pinnanhoitotuote on RMC Soap -saippuan kätevä 
ja käyttövalmis versio. RMC Surface Care -pinnanhoitotuote soveltuu 
käytettäväksi pikapuhdistukseen, kun kohteina ovat pienet lattia-alat ja 
yksittäiset kohdat puulattioissa, pöydissä yms.

0% VOC

OHJEKIRJA
TEOLLISUUSSOVELLUKSET

0% VOC

OHJEKIRJA 
TEOLLISUUSSOVELLUKSET

ECOSPRAY: 750 ML

ENINT. 
50 - 100 ML/10 L VETTÄ

PULLO: 1 L - 2 L

› Puhdista enintään kerran viikossa RMC Soap -saippualla tai RMC Surface Care -pinnanhoitotuotteella. Liian usein tai
  liian runsaalla RMC Soap -saippualla tai RMC Surface Care -hoitotuotteella tehty puhdistus voi jättää jälkeensä
  ohuen kerroksen käsitellylle pinnalle, johon lika ja pöly saattavat kiinnittyä.

›  Älä jätä vettä pinnalle, sillä kostealla liinalla tehty puhdistus riittää. Käsitellyllä pinnalla ei saa kävellä ennen kuin se 
on täysin kuiva.

›  Paras toimintatapa on käyttää kahta ämpäriä: yhdessä ämpärissä saippuaseos ja toisessa puhdasta vettä, jolla 
mopista voi huuhdella pois siinä olevan lian.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Miten puupinta pitäisi 
puhdistaa ensimmäisen 
kerran sen jälkeen, kun 
pinta on käsitelty öljyllä?

Miten käsiteltyä puupin-
taa tulisi hoitaa jatkossa, 

jotta se pysyisi 
puhtaana?

Puhdistaminen voidaan tehdä 
sen jälkeen, kun kuivumista on 

tapahtunut 24 - 36 tuntia

Käsittelyn voi 
toistaa usein

Puhdistaminen on sallittua, 
kun 5 päivää on kulunut 

öljykäsittelystä

Enint. kerran viikossa

Symbolit:

PUHDISTA KUIVANA

PÖLYNIMURILLA, SWIFFER-
TUOTTEELLA,......

RMC SOAP -SAIPPUALLA TAI
RMC SURFACE CARE -PINNANHOITOTUOT-

TEELLA
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RMC Grease Remover

› Rasvatahrat
esim. oliiviöljy, paistoöljy, perunalastut, öljyt.

› Lisäksi: kengänkorkojen jäljet ja lattiavaha

RMC Limespot Remover 

› Kalkkitahrat ja muut emäksiset tahrat,
  esim. virtsa, lannoitteet, ruostetahrat, lämpöpatterivesi.

› Lisäksi: valkoiset renkaat

RMC Tannin Remover

› Mustat/tanniinin aiheuttamat tahrat, esim. erilaisten astioiden jättämät
  renkaat/tahrat.

› Lisäksi: - Vesivahingon jälkeen parkettiin jääneet tahrat.
 - Erilaisten kuvioiden muodostuminen ulkotiloissa oleville 
   puupinnoille (porttien, ovien alaosat, seinät).

OHJEKIRJA

OHJEKIRJA

OHJEKIRJA

› TAHRAT

Vaikka monet tahrat ovat poistettavissa RMC Soap -saippualla ja RMC Surface Care -hoitotuotteella, 
Rubio® Monocoat -tuotevalikoimaan on kehitetty useita tahranpoistoaineita. Pinttyneet kalkkitahrat 
voidaan käsitellä tehokkaasti RMC Limespot Remover -kalkkitahranpoistoaineella, RMC Grease 
Remover -rasvanpoistoaineella ja mustat/tanniinitahrat voidaan käsitellä RMC Tannin Remover 
-tanniininpoistoaineella. Jos tahra on päässyt tunkeutumaan liian syvälle puuhun, tahra voidaan hioa ja 
kohta öljytä uudelleen.

30 MIN.

30 MIN.

30 MIN.

ECOSPRAY: 500 ML

ECOSPRAY: 500 ML

ECOSPRAY: 500 ML

VINKKEJÄ:

› Kun olet käsitellyt kohteen RMC Limespot Remover -kalkkitahranpoistajalle, RMC Grease Remover -rasvanpoistajalla 
tai RMC Tannin Remover -tanniinitahranpoistjalle, saattaa olla tarpeen levittää kohteeseen hieman sen alkuperäisen 
väristä öljyä.

› Jos pinta osoittautuu liian tahraherkäksi, hoida sitä RMC Oil Plus 2C -öljyllä (väri sama kuin kohteen alkuperäinen 
väri) korjataksesi sekä kohteen värin että sen suojauksen.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.



33

MITEN TAHRAT TULISI KÄSITELLÄ?

RMC SOAP tai
RMC SURFACE CARE

RMC GREASE

REMOVER

RMC LIMESPOT

REMOVER

RMC TANNIN

REMOVER

RMC OIL 

PLUS 2C

PIENALAINEN

 HIONTA
 

TAI TAI

1

2

MÄÄRÄTYNLAISTEN TAHROJEN POISTOAINEET
Kalkkipitoiset vesitahrat, rasvatahrat ja mustat/tanniinitahrat

Jos tahrat eivät ole kadonneet, siirry vai-
heeseen 2.

Jos tahrat eivät ole kadonneet, siirry vai-
heeseen 3.

RMC SOAP -SAIPPUA tai
RMC SURFACE CARE -PINNAN-

HOITOTUOTE

+

RMC OIL PLUS 2C
Hio kohta uudelleen ja käsittele öljyllä

3

Symbolit:
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RMC Refresh Eco
Virkistä puupinta hetkessä …
RMC Refresh Eco on käyttövalmis suihkutettava tuote, joka virkistää ja entisöi 
kaikki puupinnat, joita on käsitelty öljyllä. Riippuen yleisestä kulumisesta, 
RMC Refresh Eco -tuotetta voidaan levittää monta kertaa vuodessa samaan 
kohteeseen. Tämä voi olla välttämätöntä, jos pinta vaikuttaa kuivalta.

0% VOC

OHJEKIRJA

± 1  TUNTI

1 LITRE = ± 100 M2

ECOSPRAY: 500 ML - 1 L

› VIRKISTÄ JA ENTISÖI

HUOMIO:

RMC Refresh Eco ei ole pigmentoitu tuote.

Kun haluat palauttaa värin, käytä RMC Oil Plus 2C -tuotetta sen värisenä, joka vastaa käsiteltävän 
kohteen aiemman käsittelyn väriä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Puupinnan 
virkistäminen.

1 2

Korjaa puupinnan 
väri ja suojaus. 1 2

HIONTA

TARVITTAESSA
RMC SOAP tai

RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO RMC OIL PLUS 2C

Symbolit:
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RMC Universal Maintenance Oil
Yleisylläpitoöljy, todella ainutlaatuinen tuote

RMC Universal Maintenance Oil on ylläpitotuote, joka virkistää Rubio® 
Monocoat Oil -käsittelyn saaneen puupinnan ja lisäksi se kohentaa muilla 
öljyillä käsiteltyjen puupintojen ulkonäön.

RMC Universal Maintenance Oil -tuotetta on saatavissa seuraavissa väreissä: 
Pure, White ja Black. Väri voidaan valita heijastamaan käsiteltävän pinnan 
ilmettä.

Mikä tekee RMC Universal Maintenance Oil -öljystä 
niin ainutlaatuisen?
› Yleisesti käytettävissä

 

› Ekstrasuoja

› Lisää kiiltoa

0% VOC

OHJEKIRJA- KIILLOTUSKONE

0,5 LITRAA = 75 - 100 M2

± 6 - 8 TUNTIA

± 3 PÄIVÄÄ

PURKKI: 0,5 L

RMC Universal Maintenance Oil -öljyä voidaan käyttää kaikkien öljyllä 
viimeisteltyjen puupintojen ylläpitoon. Tätä öljyä voidaan jopa käyttää 
mikrohalkeamien vaivaamien lakattujen pintojen käsittelyyn.

RMC Universal Maintenance Oil -öljy virkistää puupintaa ja lisäksi se lisää 
pinnan kykyä vastustaa nesteitä. Tämä tekee tästä öljystä erittäin sopivan 
'raskaan liikenteen’ vyöhykkeiden puupintojen käsittelyyn, sillä näissä 
kohteissa tarvitaan ekstrasuojausta, esim. julkisissa tiloissa, toimistoissa, 
ravintoloissa, hotelleissa.

Niille, jotka pitävät enemmän hieman loisteliaammasta viimeistelystä, RMC 
Universal Maintenance Oil on öljy, joka antaa käsitellylle pinnalle pehmeän, 
satiinimaisen kiillon.

HUOMIO:

Kun RMC Oil Plus 2C -öljyä käytetään sen alkuperäisessä värissään ylläpitoon, toimenpide on 
suoritettava silloin, kun käsitelty pinta alkaa olemaan liian kulunut tai kun sen väriä halutaan korjata.

› EKSTRA

          VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä.  Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi 
johtaa itsesytyntään. Siksi öljyisiä 
kankaita on liotettava vedessä ennen 
niiden hävittämistä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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RMC EasyCare Box ja 

RMC Maintenance Box
Nämä ovat kaiken tarpeellisen sisältäviä 
käyttövalmiita pakkauksia huonekalujen ja 
lattioiden pitämiseksi virheettömässä kunnossa 
vuodesta toiseen! Kerromme mielellämme tähän 
liittyvistä mahdollisuuksista ja autamme niiden 
toteuttamisessa.

©University Groningen -yliopisto, Alankomaat - RMC Oil Plus 2C, Pure

griet





ULKOTILAT

VALMISTELU....................................................................................................................................................................................................................................40

ESIKÄSITTELY............................................................................................................................................................................................................................42

SUOJAUS...............................................................................................................................................................................................................................................44

RMC Hybrid Wood Protector..................................................................................................................................44

Rubio® WoodCream........................................................................................................................................................................48

YLLÄPITO.............................................................................................................................................................................................................................................54

PUHDISTUS................................................................................................................................................................................................................54

VIRKISTÄ JA ENTISÖI.....................................................................................................................................................................56



40

VALMISTELU
Ulkotiloissa oleva puu altistuu liialliselle lialle ja laskeumille. On ratkaisevan tärkeää, että puupinta puhdistetaan 
perusteellisesti ennen sen käsittelemistä Rubio® Monocoat -öljyllä.

RMC Exterior Wood Cleaner
Ulkotiloissa olevan puumateriaalin tehokas 
puhdistustuote
RMC Exterior Wood Cleaner on tuote puuterassien, puuaitojen, puisten 
ulko-ovien, puisten autokatosten yms. puhdistamiseen. Tämä on tuote, joka 
poistaa harmaantuneen värin, vihreät kertymät ja lian. RMC Exterior Wood 
Cleaner soveltuu kaikenlaisten puutuotteiden käsittelyyn.

0% VOC

OHJEKIRJA
KIILLOTUSKONE

1 LITRA = ± 15 M2

VESI

PULLO: 100 ML - 1 L
JERRYKANNU 5 L

Uudet puupinnat, sään haalistamat puupinnat sekä käsitellyt puupinnat täytyy 
aina ensin puhdistaa RMC Exterior Wood -puhdistusaineella ennen niiden 
käsittelemistä jollakin meidän ulkotiloissa olevien puupintojen käsittelyyn
tarkoitetulla öljyllämme.

 Edut: 
UUSI PUUPINTA
› Joillekin puulajeille ominainen esille tuleva rasva poistetaan.
› Näin puun huokoset avautuvat ja käsittelyn tulokset ovat yhtenäisempiä.

SÄÄN HAALISTAMA PUUPINTA JA KÄSITELTY PUUPINTA
› Käsittely poistaa rasvan ja palauttaa puupinnan kunnon. Näin saadaan paljon
  yhtenäisempi väri, joka mahdollistaa lopputuloksen paremman hallinnan.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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©Zitbanken in het Centraal Station van Stockholm, Zweden

griet
Missing translation > Benches at Stockholm Central Station, Sweden

griet
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ESIKÄSITTELY (VALINNAINEN)
Luonto on saamassa yhä tärkeämmän aseman nykyajan arkkitehtuurissa. RMC Hybrid Woodin Protector (HWP) on 
tuote, jonka välityksellä Rubio® Monocoat antaa oman panoksensa tälle suuntaukselle ulkotiloissa käytettävien 
puurakenteiden koristeellisen ja kestävän käsittelyn muodossa. Voidaksemme mahdollistaa entisestään 
intensiivisempiä värejä, toimme hiljattain markkinoille ulkotiloissa olevien puurakenteiden esikäsittelyyn tarkoitetun 
RMC Sunprimer HWP -valikoiman.

RMC Sunprimer HWP
Intensiivisempiä värejä pystysuoraan suunnatuille 
puurakenteille
Rubio® Monocoat Sunprimer HWP on vesipohjainen pohjustetuote, joka 
rajoittaa UV-valon vaikutusta ja jota voidaan käyttää valinnaisena pohjusteena 
ennen RMC Hybrid Wood Protector -tuotteella tehtävää viimeistelyä 
pystysuoraan suunnattujen puurakenteiden pinnoilla.

RMC Sunprimer HWP – jota levitetään aina samanvärisenä kuin RMC Hybrid 
Wood Protector -tuotetta – takaa, että väripigmentit tunkeutuvat syvälle 
nanoteknologian ansiosta. Tuloksena on intensiivinen väri.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Käyttövalmis
› Säilyttää puun luonnollisen ulkonäön
› Antaa syvän ja intensiivisen värin pystysuorille puupinnoille
› Parempi peitto ja yhtenäisempi efekti
› 20 ainutlaatuista väriä

0% VOC

OHJEKIRJA - KIILLOTUSKONE

± 24 TUNTIA

RMC CLEANER

1 LITRA = ± 10 À 35 M2

PULLO: 100 ML - 1 L
PURKKI: 5 L - 20 L

VINKKEJÄ:

› Puupinta on aina puhdistettava RMC Exterior Wood Cleaner -puhdistusaineella ennen RMC Sunprimer HWP
  -pohjusteen levittämistä. Käytä aina samaa RMC Sunprimer HWP- ja RMC Hybrid Wood Protector -väriä.

› Tämä lisää merkittävästi viimeistelykäsittelyn kestoa.

TEOLLISUUSSOVELLUS

› Pakollinen vaatimus on, että 10 % RMC Accelerator - Comp. B lisätään suoja-aineena käytettävään RMC Hybrid 
Wood Protector -tuotteeseen.

RTutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

NEW

griet
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VINKKEJÄ:

Eri RMC Hybrid Wood -suoja-aineen väreissä oleva pigmentti osaltaan auttaa suojaamaan puuta harmaantumiselta. 
HUOMAUTUS: PURE-väriä ei ole pigmentoitua, mikä saa luonnollisen harmaantumisen tapahtumaan nopeammin.

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

Värit:

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.



44

SUOJAUS

› SUOJAUS JA VÄRITYS YHDELLA AINOALLA KÄSITTELYKERRALLA

RMC Hybrid Wood Protector
RMC Hybrid Wood Protector on aito ‘monocoat’-tuote, joka soveltuu kaikkien 
ulkotiloissa olevien puupintojen värjäämiseen ja suojaamiseen siten että yksi 
käsittelykerta riittää. Sen vaivaton levittäminen ja ylläpito tekevät tästä öljystä 
poikkeuksellisen käyttäjäystävällisen tuotteen.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Perustuu RMC-teknologiaan, jossa hyödynnetään integroitua UV-stabilaattoria.
› Helppo levittää: ei mitään päällekkäisyyksiä, nopeasti kuivuva.
› Edullinen: yksi käsittelykerta, kulutus minimoituu.
› Ekologinen: ei sisällä liuottimia, vettä tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).
› Yleiskäyttöinen: soveltuu lähes kaikkien puulajien puupintojen käsittelyyn, 
   sisä- ja ulkotiloissa.
› Esteettinen: 12 nykyaikaista väriä ja 8 trendikästä väriä!

Sertifikaatit:

Rubio® Monocoat
 Hybrid Wood Protector,
een kwalitatief hoogstaande 

allrounder !

0% VOC

OHJEKIRJA
TEOLLISUUSSOVELLUKSEN 
KIILLOTUSKONE

ULKOTILAT: 1 litra = ± 30 m2

SISÄTILAT: 1 litra = ± 50 m2

± 24 TUNTIA

± 24 - 36 TUNTIA

7 PÄIVÄÄ

          VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä. Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi johtaa 
itsesytyntään. Siksi öljyisiä kankaita 
on liotettava vedessä ennen niiden 
hävittämistä.

RMC CLEANER

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE 
Ö10 / DD+ / EI SISÄLLÄ FOR-
MALDEHYDIÄ

PULLO: 20 ML - 100 ML - 0,5 L
PURKKI: 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

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

griet
Translation missing: Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector, a qualitative and highly rated allrounder !

griet
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Helppo 3-vaiheinen käsittely:
Valmistelu:
• Kostuta puupinta.
• Puhdista puupinta puolikovalla nailonharjalla ja RMC Exterior Wood Cleaner -puhdistusaineella.
• Huuhtelu perusteellisesti kunnes kaikki vaahto on hävinnyt.

HUOM! Sekä vanhat että uudet puupinnat on puhdistettava.

Vaihe 1: Levitä öljy.
Vaihe 2: Anna reagoida. 
Vaihe 3: Poista mahdollinen liiallinen öljy. 

VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3

TTÖ SISÄ- JA ULKOTILOISSA!

RMC Hybrid Wood Protector on suoja-aine, jota voidaan myös käyttää sisätiloissa erilaisten puupintojen käsittelyyn, 
mm. parkettilattiat, puiset kylpyhuonekalusteet ja keittiöt, työtasot. Nämä ovat pintoja, jotka ovat tyypillisesti kovassa 
käytössä, minkä johdosta öljyyn on lisättävä 10 % RMC Accelerator -kiihdytintä.

TEOLLISUUSSOVELLUS

0 % RMC Accelerator - Comp. B lisääminen suoja-aineena käytettävään RMC Hybrid Wood Protector -tuotteeseen 
on pakollista.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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RMC Hybrid Wood Protector -suoja-aineen värivalikoima käsittää 12 perinteistä väriä ja 8 trendikästä 
POP-väriä. Värejä voi myös sekoittaa keskenään.

Perinteiset värit:

Trendikkäät POP-värit:

NATURAL

GREY

TEAKWHITE

SUNFLOWER

ROYAL BLACK

LIGHT GREY TAUPE

CHOCOLATE

CHARCOALLOOK IPÉ

PURE

Uutuuksia
Hybrid Wood Protector 
-värivalikoimassamme!

VINKKEJÄ:

Eri RMC Hybrid Wood -suoja-aineen väreissä oleva pigmentti osaltaan auttaa suojaamaan puuta harmaantumiselta. 
HUOMAUTUS: PURE-väriä ei ole pigmentoitua, mikä saa luonnollisen harmaantumisen tapahtumaan nopeammin.

VEGGIE DOLPHIN LAGOON

DRAGONFRUIT PIGLET POPPY SUNSET

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

NEW

griet
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©La Varenne, Ranska
RMC Hybrid Wood Protector

Haluatko pystyasennossa 
oleville puupinnoille vanhan 
ilmeen? Se on mahdollista!

Rubio® Monocoat on “Rubio® WoodCream”, 
on kumouksellinen voide, joka antaa käsitellylle 
puupinnalle välittömästi vanhan ilmeen ja 
samalla tekee siitä myös vettä hylkivän.

Lisätietoa seuraavalla sivulla.
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RUBIO® WOODCREAM
Tällä tuotteella viimeistellään ulkoseinät, puutarhavajat ja -portit, sekä monien muiden puurakenteiden pinnat, 
usein yhdistettynä muihin materiaaleihin. Riippuen halutusta lopputuloksesta, puupintoja voidaan suojata eri 
tavoilla. Rubio® Monocoat -yhtiöllä on ollut RMC Hybrid Wood -tuote valikoimassaan vuosikausia ja se on ollut 
suuri menestys. Se on korkealaatuinen öljy, joka suojaa ja värjää ulkotiloissa olevien puurakenteiden pinnan yhdellä 
käsittelykerralla. Värivaihtoehtoja on 20.

Mutta puu on kaunista myös silloin, kun se vanhenee luonnollisesti. The Rubio® lab on kehittänyt Rubio® 

WoodCream -tuotteensa kaikkien vanhentuneen puun vaikutelman ihailijoille. Tämä on kumouksellinen 

voide, joka aikaansaa vanhentuneen näköisen puupinnan välittömästi käsittelyn yhteydessä ja tekee 

käsitellystä puusta samalla myös vettä hylkivän.

Rubio® WoodCream
Rubio® WoodCream on vesipohjainen voide, joka tekee puusta vettä hylkivän. 
Tuloksena on pitkäaikainen helmiefekti.

Voiteen rakenteesta johtuu, että sitä on helppo levittää erityisesti pystysuorille 
puupinnoille. Rubio® WoodCream -tuotetta valmistetaan seitsemässä 
harmaan sävyssä, joilla saavutetaan vanhentuneen puun vaikutelma. Myös 
läpinäkyväksi jäävä vaihtoehto on olemassa, ja se antaa puun vanhentua 
luonnollisesti, mutta suojaa sitä ja tekee siitä vettä hylkivän. Myös tämä 
läpinäkyvän lopputuloksen tuottava vaihtoehto suojaa jo valmiiksi 
vanhentunutta puupintaa.

Valitusta väristä, puulajista ja pystysuoran puun suuntautumisesta riippuen, 
valittu väri kestää 2 - 5 vuotta. Sen jälkeen luonnolliset harmaat sävyt tulevat 
vähitellen etusijalle. Noin 2 vuoden jälkeen helmiefekti vähitellen häviää.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:

› Vettähylkivä tulos yhdistettynä helmiefektiin.

› Itsepuhdistuva

› Voiteen rakenne takaa käsittelyn mukavuuden.

› Valittavana on 7 väriä, jotka tuottavat vanhentuneen vaikutelman ja yksi

  läpinäkyvä väri, jolla voidaan suojata jo valmiiksi vanha ulkoseinäpinta.

› 100 % ekologinen, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) 0%.

› Ei kalvon muodostumista, ei hilseile pois.

› Erinomainen pehmeiden puulajien käsittelyyn.

0% VOC

OHJEKIRJA

± 12 TUNTIA

VESI

± 15 M2/LITRA

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

Rubio® WoodCream,

geeft uw verticaal buitenhout 
een instant vergrijsde look met 

maximale bescherming !

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

NEW

griet

griet

griet
Translation missing: Rubio WoodCream, provides an instant aged look for your vertical exterior wood with maximum protection!
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VETTÄHYLKIVÄ OMINAISUUS TA-
KAA PITKÄKESTOISEN SUOJAN

Rubio® WoodCream on vesipohjainen voide, joka tekee puusta 
vettä hylkivän. Tuloksena on pitkäkestoinen helmiefekti. Aivan 
kuin ankan selästä, sadevesi ei tunkeudu syvemmälle, vaan 
juoksee pois käsitellyltä puupinnalta. Helmiefekti lisää puun 
kestävyyttä ja hidastaa merkittävästi levien ja sammalten 
kasvua. Koska Rubio® WoodCream -voide tunkeutuu syvälle 
puuhun mutta on kuitenkin höyryä läpäisevä, se lisää puun 
eristysarvoa.

ITSEPUHDISTUVA MERKITYS

Helmiefektiin liittyy myös itsepuhdistuva merkitys. Sadepisarat 
liukuvat pois puupinnalta välittömästi ja vievät mennessään 
pinnalla mahdollisesti olevan pölyn. Siksi pystysuunnassa 
olevat puurakenteet pysyvätkin puhtaampina pidempään. 

VOITEEN RAKENNE

Impregnointiaineet ovat yleensä nestemäisiä, ja käsittelyn 
yhteydessä on mahdollista, että impregnointiainetta voi 
läikkyä, erityisesti jos kyseessä on pystysuunnassa oleva pinta. 
Pisarat putoavat tällöin puupinnalle, maanpinnalle tai tuotetta 
levittävän henkilön vaatteisiin. Rubio® WoodCream on 
voidemainen tuote ja sitä on helppo levittää pystysuunnassa 
oleville pinnoille; erityisesti tämä korostuu tilanteissa, joissa 
käsittelykohde on käsittelijän päätä korkeammalla.

vettäimevä ominaisuus
Ei käsitelty Rubio® WoodCream -voiteella

vettähylkivä ominaisuus
Käsitelty Rubio® WoodCream -voiteella

puinen julkisivu, puinen portti...

sadepisara

veden iskuvoima

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Käsittelyn kolme helppoa vaihetta:
Valmistelu: Koska se on voide, Rubio® WoodCream -tuotetta on hyvin helppo levittää. Ei ole pisaroita putoilemassa 
pensselistä työtekijän tai lattian päälle. Rubio® WoodCream -voiteen levittämisessä on seuraavat kolme helppoa vaihetta.

Vaihe 1: Varmista, että pystysuorassa oleva puurakenne on 
kuiva ja puhdas. Erittäin likaisen ja öljyisen puun tai hometahrojen 
tapauksissa suosittelemme puupinnan puhdistamista RMC Exterior 
Wood Cleaner -tuotteella. Puupinta täytyy huuhdella perusteellisesti 
vedellä sen jälkeen, kun sitä on käsitelty RMC Exterior Wood 
Cleaner -puhdistusaineella ja ennen Rubio® WoodCream -voiteella 
käsittelyä. Tutustu tuotteen mukana toimitettuun tekniset tiedot 
esittelevään lehtiseen ennen tuotteen käyttämistä.

Vaihe 2: Hämmennä Rubio® WoodCream -voidetta perusteellisesti 
ennen sen levittämistä (laimentamattomana) pystysuoralle 
puupinnalle pensseliä käyttäen ja puun syiden suuntaa noudattaen.

Vaihe 3: Hiero tuotetta puupintaan välittömästi puun syiden 
suunnassa sientä/kangasta käyttäen. Älä anna jäämien päästä 
kuivumaan. Älä levitä tuotetta liian paksuna kerroksena. Käsittelyssä 
kuluu vain se määrä tuotetta, minkä puu imee itseensä, ja sen 
enempää puun suojaaminen ei edellytä.

Työvälineet:

MC-pensseli

vakio 100
RMC-sieni

vakio
RMC-kankaat

puuvilla- pakkaus 1kg
 

RMC-kankaat

kudottu - pakkaus 10kg
 

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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TRANSPARENT #0

TRANSPARENT #0

AGED #1

AGED #1

AGED #2

AGED #2

AGED #3

AGED #3

AGED #4

AGED #4

AGED #5

AGED #5

AGED #7

AGED #7

AGED #6

AGED #6

Mäntypuun värit:

Lämpöpuun värit:
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©Carana Beach Resort, Etelä-Afrikka
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YLLÄPITO

› PUHDISTUS

RMC Exterior Soap 
RMC Exterior Soap on saippuatuote, jolla on puhdistava ja hoitava merkitys. 
Tämä tuote on tarkoitettu ulkotiloissa olevien ja jollakin Rubio® Monocoat 
-ulkotilatuotteella käsiteltyjen  puurakenteiden pintojen välivaiheen 
puhdistukseen.

RMC Exterior Soap Ecospray 
RMC Exterior Soap Ecospray on kätevä ja käyttövalmis muunnelma RMC 
Exterior Soap -saippuasta. Tämä suihke soveltuu pienempien pintojen 
puhdistamiseen ja se voidaan täyttää uudelleen RMC Exterior Soap -saippuan 
kanssa.

0% VOC

OHJEKIRJA

1 LITRA / 3 LITRA VESI

0% VOC

ECOSPRAY: 500 ML

± 30 MIN

VESI

PULLO: 1 L
JERRYKANNU: 5 L

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Symbolit:

Miten voin pitää 
ulkotiloissa olevan 

puurakenteen pinnan 
puhtaana?

RMC EXTERIOR SOAP tai
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
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› VIRKISTÄ JA ENTISÖI
RMC Hybrid Wood Protector -tuotteella käsitellyn puun värin ja puun suojauksen virkistäminen on tehtävä samaa 
tuotetta ja samaa väriä käyttäen kuin mitä alun perinkin käytettiin. Hiontaa ei välttämättä tarvitse suorittaa 
ennen tätä käsittelyä. Puhdista pinta, jonka aiot virkistää, joko vedellä tai - jos sammaloitumista on tapahtunut - 
RMC Exterior Wood Cleaner -tuotteella.

Pystysuunnassa olevien puurakenteiden pintojen ylläpidon uusimisen tarve voi vaihdella tapauskohtaisesti. 
Puulajista, öljyn väristä ja paikasta riippuen, ensimmäinen ylläpitotarve on joissakin tapauksissa edessä 
aikaisemmin. Terasseja on ylläpidettävä vuosittain

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Symbolit:

TERASSIN/PUUN PINTA 
EI OLE 

SAMMALOITUNUT

TERASSIN/PUUN 
PINTA ON 

SAMMALOITUNUT

1

3

1

2

3

2

MILLOIN?

Terassit:

- vuosittain

Pystysuunnassa oleva puupinta:

- Ensimmäinen ylläpito: yleensä vuoden kuluttua
- Lisäylläpito: 3 - 5 vuoden välein

Terassit tai pysty-
suunnassa olevien 
puurakenteiden 

pinnat

RMC EXTERIOR 

WOOD CLEANER ANNA KUIVUA
RMC HYBRID 

WOOD PROTECTOR

PUHDISTA MÄRKÄNÄ

vettä käyttäen
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RMC Nano Industrial 
Esivärjäys
RMC Nano Industrial on teollisessa tuotantolinjassa tapahtuvaan luovaan 
puupinnan esivärjäykseen tarkoitettu tuote. Tämä tuote ei reagoi puun 
sisältämän parkkihapon kanssa ja se peittää pintapuun.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Nopeasti kuivuva: sopii hyvin teollisuussovelluksiin.
› Käyttäjäystävällinen: tuotteesta ei vapaudu myrkyllisiä tai ärsyttäviä höyryjä.
› Saatavilla 9 eri sävyä:

 Smoke: savuinen efekti. 
 Fumed: sään haalistama efekti.
 Värit: kontrastisia tai täydentäviä väriefektejä. 
 Näitä värejä voi sekoittaa keskenään.

› Värisävyjä voidaan vaalentaa RMC Nano Industrial Dilution Medium -tuotteella.
› Olemme käytettävissä tarvitessasi asiakaskohtaisesti valmistettuja värejä.

      

Värit:

ESIKÄSITTELY (VALINNAINEN)
Rubio® Monocoat -yhtiö on kehittänyt asiakaskohtaisten teollisuusmittakaavan projektien toteuttamiseen 
teollisuudelle tähdätyn esivärjäystuotteen nimeltä RMC Nano Industrial. Koska Rubio® Monocoat -öljyä käytetään 
aina viimeistelyssä, molekyylisidos puuhun on taattu.

› TEOLLINEN ESIVÄRJÄYS

0% VOC

TEOLLISUUSSOVELLUS

± 5 - 20 G/M2

± 30 SEK - 10 MIN

VESI

PULLO: 100 ML - 1 L
PURKKI: 5 L - 20 L

Rubio® Monocoat  Nano 
Industrial, esivjäys, joka perustuu 

nanoteknologiaan !

FUMED LIGHT NATURAL OAK BROWN TEAKWHITE CAMEL

FUMED INTENSE SMOKE WHITE 01BLACK

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleTUNTIA zijn indicatief en niet bindend.
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RMC Oil UV R2
Uv-katalysoitu viimeistelyöljy
RMC Oil UV R2 on UV-katalysoitu viimeistelyöljy, joka perustuu yhtiömme 
kehittämään molekyylisidosteknologiaan sovellettavaksi teollisilla  
tuotantolinjoilla.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:

SUOJAUS
Teollinen värjäys ja suojaus on mahdollista RMC Oil UV R2 -tuotteellamme, joka on tuttuun teknologiaamme perustuva 
UV-katalysoitu viimeistelyöljy. RMC Oil UV Topcoat R2 -tuotteella tehty lisäsuojakerros takaa kestävän lopputuloksen. 

› TEOLLISET VIIMEISTELYT

0% VOC

TEOLLISUUSSOVELLUS

12 - 16 g/m2

HETI UV-KUIVATUKSEN JÄLKEEN

RMC CLEANER

PURKKI: 1 KG - 5 KG

RMC Oil UV Topcoat R2
Ekstrasuojakerros
RMC Oil UV Topcoat R2-tuotetta käytetään ekstrasuojakerroksena RMC Oil 
UV R2 -käsittelyn jälkeen. Se tekee RMC Oil UV R2 värin voimakkaammaksi ja 
kun sitä harjataan ennen kuivumista, se antaa lisäkiiltoa.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:

0% VOC

TEOLLISUUSSOVELLUS

4 - 7 g/m2

HETI UV-KUIVATUKSEN JÄLKEEN

RMC CLEANER

          VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä. Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi johtaa 
itsesytyntään. Siksi öljyisiä kankaita 
on liotettava vedessä ennen niiden 
hävittämistä.

          VAROITUS
          ITSESYTYNTÄVAARA 

Pellavaöljy on luonnon tuote ja se ei 
syty itsestään. Mutta öljyn kostuttama 
kangas voi syttyä. Öljyn hapettuminen 
johtaa kuumenemiseen, joka voi johtaa 
itsesytyntään. Siksi öljyisiä kankaita 
on liotettava vedessä ennen niiden 
hävittämistä.

› Värjää ja suojaa puuta yhdellä
  käsittelykerralla.
› Vähäinen kulutus: 12 - 16 g/m2.
› VOC (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 0%!
› Saatavana kaikissa normaaleissa sisätiloihin
  tarkoitetuissa väreissä.
› Säätää kosteutta.

› Tuote ei ole vesipohjainen.
› Alhainen energiankulutus, koska toimivuus 
  on tehokasta yhdellä käsittelykerralla.
› Teho voidaan palauttaa RMC Oil Plus 2C
  -tuotteen avulla.
› Pitkäaikainen suoja!

PURKKI: 1 KG - 5 KG

› Erinomainen riittoisuus: 4 - 7 g/m2.
› Alhainen energiankulutus.
› Säilyttää puun luonnollisen ulkonäön
› Noudattaa EU:n 2010 VOC-direktiiviä.

› Tuote ei ole vesipohjainen.
› Ympäristöystävällinen, perustuu kasviöljyihin
› Voidaan pestä pois käsistä saippualla ja
   vedellä.

Raadpleeg de technische fiches vooraleer onze producten te gebruiken. De getoonde kleTUNTIA zijn indicatief en niet bindend.
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RMC LED Oil 
LED-valot kovettavat tämän öljyn yhtenä kerroksena
Rubio® LED Oil on laadukas kovavahaöljy, joka muidenkin RMC-öljyjen tavoin 
perustuu kehittämäämme molekyylisidosteknologiaan. Sen pitkäikäisyys, 
kulutuskestävyys ja ylläpidon helppous yhdessä tekevät RMC LED Oil 
-tuotteesta täydellisen projektikumppanin..

Kun RMC LED Oil joutuu LED-valon vaikutuksen alaiseksi, öljy kovettuu 
välittömästi ja käsitellyllä lattialla voi heti kävellä. Tällainen ajansäästäjä on 
ikään kuin musiikkia aikataulujen kanssa kamppailevien projektipäälliköiden 
korville.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Kertakäsittely
› 0% VOC
› Luonnollinen ilme ja tuntuma kuten RMC oksidatiivisen viimeistelyn jälkeen
› Kestävä puun suoja and väritys
› Helppo ylläpitää RMC-tuotevalikoiman tuotteilla
› Helppo käyttää, päällekkäisyydet ovat pois suljettuja
› Voidaan käyttää lähes kaikilla puulajeille
› 39 ainutlaatuista, voimakasta väriä

Värit: 
RMC LED Oil värivalikoimassa on 39 väriä. Puu tulee värjätyksi ja suojatuksi yhdellä 
ainoalla käsittelykerralla, haittaamatta puun luonnollista kosketustuntumaa ja 
ilmettä. Värejä voi myös sekoittaa keskenään.
Nämä 39 väriä ovat samat kuin RMC Oil Plus 2C -valikoimassa.

HUOMIO:

RMC Oil Plus 2C -tuotteesta poiketen, me emme tarjoa Silver Grey -väriä 
RMC LED Oil -tuotteeseen liittyen.

RUBIO® LED-KOVETUSRATKAISUT
Rubio® Monocoat -yhtiössä me pyrimme olemaan kehityksen kärjessä ja olemme valmiit ottamaan riskejä sellaisten 
asioiden puolesta, joihin me uskomme. Kun me v. 2005 toimme ensimmäisen öljytuotteemme markkinoille, oli 
kyse siitä, että olimme halunneet kehittää tuotteen, joka on turvallinen sekä käyttäjälle että ympäristölle. RMC Oil 
ei sisällä lainkaan (0%!) VOC (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä) tai vettä, ja se pohjautuu kasviöljyyn. LED-teknologian 
käyttöönotto tuotevalikoimassamme sopii siksi erinomaisesti ympäristön tilan tiedostavien liiketoimintakäytäntöjen 
kanssa, ja tämä on meille hyvin tärkeä asia.

VÄLITÖN KOVETTUMINEN 
LED-VALOLLA

VEDENHYLKIVYYS 
2 TUNNIN KULUTTUA

RMC CLEANER

PURKKI: 100 GR - 1 KG - 5 KG

0% VOC

OHJEKIRJA 

KOHTEESSA / TEOLLISUUS 

 
± 15 - 18 g/m2

afhankelijk van de voorbereiding
Rubio® Monocoat  LED 
Oil,  gebaseerd op onze 
signatuurtechnologie van 
moleculaire binding !

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

NEW

griet

griet

griet
Translation missing: Rubio Monocoat LED Oil, based on our technology of molecular binding!
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PIENI EKOLOGINEN JALANJÄLKI
LED-valoilla on selvästi paljon pienempi ekologinen jalanjälki kuin UV-valoilla. Ne eivät sisällä elohopeaa, 
ne eivät muodosta epämiellyttäviä hajuja ja ne eivät muodosta otsonipäästöjä. Jälkimmäinen seikka 
merkitsee huomattavia kustannussäästöjä teollisuuskäyttäjille, koska mitään poistomekanismeja ei tarvitse 

asentaa tuotantolinjojen viimeistelylaitteistoihin. Lisäksi voidaan todeta, että LED-valokäsittely ei edellytä 
erityistä kemiallista jätteidenkäsittelyä, erona elohopealamppuihin, ja ne ovat pääosin kierrätyskelpoisia.

ENERGIAA SÄÄSTÄVIÄ
LED-valoilla on erityisen pitkä käyttöikä, jopa 20 000 tuntia, verrattuna UV-valojen 700 – 1 000 tunnin 
käyttöikään. Ne tuskin tarvitsevat mitään ylläpitoa ja ne kuluttavat lähes 80 % vähemmän energiaa kuin 
perinteiset elohopealamput.

Käytettäessä perinteisiä (UV) lamppuja, niiden lämmittelyyn ja jäähtymiseen kuluu aikaa, mikä on otettava 
huomioon. Perinteisten lamppujen toistuva sytyttäminen ja sammuttaminen voi myös merkittävästi vaikuttaa 
lamppujen vanhenemiseen. LED-valot, toisaalta, ovat toimintakunnossa heti kun ne kytketään päälle ja siksi myös 
puupinnan kovettuminen tapahtuu heti. Nopeasti toistuva LED-lamppujen sytyttäminen ja sammuttaminen ei 
myöskään vaikuta niiden käyttöikään, joten työ voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti.

LED-valot yksinkertaisesti yhdistetään sähköverkkoon. Ei tarvita kalliita sijoituksia suurjänniteratkaisuihin.

PUULATTIALLA VOIDAAN KÄVELLÄ HETI LED-KOVETTAMISEN JÄLKEEN
Kun puuta on käsitelty RMC LED Oil -öljyllä, se voidaan kovettaa välittömästi LED-valolla. Tämä menetelmä 
soveltuu sekä teollisuusmittakaavassa että itse käyttökohteessa käytettäväksi. Puulattialla voi kävellä 

tai käsitellyt puut voidaan paketoida välittömästi käsittelyn jälkeen, mikä mahdollistaa merkittäviä 
ajansäästöjä. RMC LED -teknologia on näistä syistä paras projektikumppani silloin, kun aika asettaa haasteita.

ISKUNKESTÄVÄ
LED-valot ovat erittäin iskunkestäviä. Lisäksi LED-valot sietävät kylmyyttä ja tärinää, ja ovat myös näin muita 
valoja parempia. Erityisesti käyttökohteessa tehtävissä käsittelyissä näistä ominaisuuksista on suuresti hyötyä.

OPTIMAALINEN TUOTTO
Investointi LED-teknologiaan puun värjäämisessä ja suojaamisessa on taatusti hyvin kannattavaa. LED-
kovettamislaitteiston hankintakustannus (teollisuuskäyttöön / käyttökohdekäyttöön) on merkityksetön 
verrattuna LED-teknologian myötä saataviin säästöihin. LED-valojen merkittävästi pidemmän käyttöiän 
ja huomattavien energiansäästöjen lisäksi, LED-teknologialla saavutetaan suuria ajansäästöjä. Koska 
käsitelty puu kovettuu välittömästi LED-valon vaikutuksesta, ei kovettumista tarvitse odottaa ja näin ollen 
projekti voidaan luovuttaa välittömästi kovettamisen jälkeen!

TÄRKEÄÄ:

› On hyvin tärkeää, ettei RMC LED Oil -tuotetta jätetä auringonvaloon. Jos RMC LED Oil jää auringonvaloon,
öljy kuivuu, jonka jälkeen sitä ei voi enää käyttää. Käsittelytilan ikkunaverhot on suljettava käsittelyn ajaksi.

› RMC LED Oil -tuotteen lisäksi Rubio® Monocoat -yhtiöllä on myös tarjota koneita, joita voi käyttää öljyn välittömästi 
tapahtuvaan kovettamiseen. Lisätietoja on s. 66–67.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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KONEET

› TEOLLINEN TUOTELINJA

Rubio® Monocoater 2017,
your ideal partner for 

the industrial finishing of wood !

Modellen:
› 320M / 320E
 • Kuljetinhihna: 320 mm
 • Työleveys: 300 mm

› 420M / 420E
 • Kuljetinhihna: 420 mm
 • Työleveys: 400 mm

› 700M / 700E
 • Kuljetinhihna: 700 mm
 • Työleveys: 680 mm

Rubio® Monocoater 2017
Rubio® Monocoater 2017 on kaikki-yhdessä teollinen viimeistelylinja. Yhdistettynä 
monipuoliseen Rubio®Monocoat -valikoimaan, se tarjoaa tehokkaan tavan 
tuottaa luovia ja asiakaskohtaisia puupinnan viimeistelyjä. Perustuen viimevuosien 
kokemukseemme tällä alalla, olemme hiljattain tuunanneet viimeistelytuotelinjaamme. 
Uuden sulkujärjestelmän ja öljykäsittelyn kerrospaksuuden yhdensuuntaisen säädön 
tuloksena, Rubio® Monocoater 2017 -versio kykenee entistäkin helpommin ja 
tarkemmin suorittamaan puulattioiden viimeistelyn teollisessa mittakaavassa!

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
 
› 1 runko, joka on n. 5,2 m pitkä ja n. 1,12 m leveä ja tuettu keskeltä,  ja runkoon on kiinnitetty
  neljä yksikköä.
› 3 erillistä kuljetinhihnaa.
› Päänäyttö sisältäen sähköohjaukset ja digitaaliset nopeustiedot, on keskeisellä paikalla
  laitteistossa ja takaa hyvän näköyhteyden kaikkiin neljään yksikköön.
› Erillinen sähköisesti ohjattu korkeudensäätö kullekin yksikölle.
› Toimitetaan  "kytke ja käytä"-kunnossa – kun yksi 5-napainen pistoke kytketään, on
   laitteisto käyttövalmis.
› Kytkentä on järjestetty pyöreällä punaisella 32 A 2-vaihe-pistokkeella, yksi 0-vaihe ja
  maadoitusjohdin (400 V + 0).
› Läpisyöttökorkeus: vähint./enint. 5-100 mm.
› Läpisyöttönopeus: 5-18 m/min.
› Työkorkeus: 900 mm (± 25 mm).
› CE-sertifioitu.

+

› Vain yksi käsipyörä, jolla hoidetaan kaikki syöttötelan tärkeät säädöt.
› Uusi jousikuormitettu sulkujärjestelmä käsittelyrullan kummallakin puolella, vuodot eivät ole 
mahdollisia!

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

griet
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› TEOLLINEN TUOTELINJA SUIHKUTUSYKSIKÖLLÄ

Rubio® Monocoater Spray
Rubio® Monocoater on täydellinen kone parkettilattioiden käsittelyä varten (käsittelytuotteina: RMC 
Nano Industrial, RMC Precolor Easy, RMC Oil Plus 2C ja RMC Oil UV R2). Rubio® Monocoater Spray 
kehitettiin uritetun ja ulkotiloissa pidettävän puumateriaalin värjäämiseen ja suojaamiseen. Rubio® 
Monocoater Spray on varustettu kahdella automaattisella maaliruiskulla, jotka suorittavat puuosien 
viimeistelyn Rubio® Monocoat Hybrid Wood Protector -suoja-aineella. 

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› 1 runko, joka on n. 4,5 m pitkä ja n. 1,2 m leveä ja tuettu keskeltä,  ja runkoon on kiinnitetty 4 yksikköä.
› 2 erillistä liukuhihnaa ja 2 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kuljetinhihnarullaa ruiskutusyksikössä.
› Ruiskutusyksikkö, jossa 2 automaattisesti toimivaa ruiskua.
› Saatavana kaksi versiota: imupumppu, jossa matalapaineella toimiva levitin 1K  yksiosainen tai 2K kaksiosainen.
› Kussakin yksikössä sähköinen nopeudenohjaus, jossa nopeusosoitin.
› Sähköinen korkeudensäätö yksiköille 1, 3 ja 4.
› Säätöpisteet ovat keskeisellä paikalla laitteistoa ajatellen ja niiden avulla toiminta tehostuu kaikkien 4 yksikön
  osalta.
› Toimitetaan  "kytke ja käytä"-kunnossa: kun yksi 5-napainen pistoke kytketään, on laitteisto käyttövalmis.
› Läpisyöttökorkeus: vähint./enint. 5 - 45 mm.
› Läpisyöttönopeus on vakio: 50 m/min.
› Työkorkeus: 900 mm (± 25 mm).
› CE-sertifioitu. 

Rubio® Monocoater Spray,
ideaal voor het kleTUNTIA 

van geprofileerd buitenhout !

Asiantuntijamme ovat käytettävissä opastaakseen asennuksessa ja asetuksien tekemisessä. Lisäksi heidän 
asiantuntemuksellaan järjestyy koneen säätö optimaaliseen toimintakuntoon yhdessä Rubio® Monocoat 
-öljyvalikoiman kanssa.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

Mallit:
› 320E
 • Kuljetinhihna:320 mm
 • Työleveys: 300 mm

griet

griet
Translation missing: Rubio Monocoater Spray, ideally suited for colouring profiled exterior wood!
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› TEOLLINEN LED-KOVETTAMISYKSIKKÖ
Valinnainen LED-kovettamisyksikkö voidaan asentaa olemassa olevalle teolliselle viimeistelylinjalle hyvin 
nopeasti ja helposti, ja vaatimatta suurta investointia. Koska mitään otsonipäästöjä ei tapahdu, mitään 
kaasujenpoistolaitteistoa ei tarvita.

LED-KOVETTAMISEN TEOLLISUUSYKSIKKÖ 

ASENNETTUNA RUBIO® MONOCOATER

 LED-CURING HAND UNIT  LED-CURING ON-SITE UNIT  LED-CURING HAND UNIT MONOLED

› KÄYTTÖKOHTEESEEN SOVELTUVAT LED-KOVETTAMISRATKAISUT
Vaativalle parketinasentajalle, joka haluaa toimia ajanmukaisilla välineillä, tarjoamme seuraavia koneita: yksi 
ammattikäyttöön tarkoitettu kone puulattian kovettamiseen ja kaksi kädessä pidettävää kuivaajaa huonekaluja, 
jalkalistoja ja vaikeasti tavoitettavia kohteita varten. Investointi näiden hankkimiseen on suhteellisen vähäinen, 
varsinkin kun huomioidaan ajan- ja rahansäästöt.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

NEW

NEW

griet

griet
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Tulevaisuus alkaa nyt... LED Oil 
-ratkaisut Rubio® Monocoat 
-yhtiöstä!

Rubio® Monocoat -yhtiön kehittämiä: “Rubio® 
Monocoat LED Oil”, on laadukas kovavahaöljy, 
joka muidenkin RMC-öljyjen tavoin perustuu 
kehittämäämme molekyylisidosteknologiaan.

Lisätietoja: s. 62–63.
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RUBIO® EASYBOND  -TUOTEVALIKOIMA
Rubio® Monocoat -tuotevalikoimaa laajennettiin äskettäin Rubio® EasyBond-tuotteella, joka on uuden sukupolven 
yksikomponenttinen parkettisidosaine, joka perustuu silaani-polymeeri-teknologiaan. Tätä parkettisidosainetta 
voidaan käyttää yleisesti melkein kaikkien puulajien puun käsittelyssä ja käytännössä kaikissa tilanteissa. 
Se ei sisällä notkeuttimia ja se on ns. ”hard-elastic”. Nämä kaksi ominaisuutta ovat johtaneet kestävään 
tuotteeseen, joka täyttää lähes kaikkien tunnistettujen standardien ja testien vaatimukset. Koska me olemme 
vakuuttuneita, että asiakkaamme puupinnan valmistelun on onnistuttava täydellisesti parkettia asennettaessa, 
tarjoamme Rubio® EasyBond-tuotevalikoimassa myös täydellisen valikoiman pohjusteita ja tasoiteyhdisteitä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Rubio® EasyPrimer Aqua 
Sitova lisäaine ja kiinnite
Rubio® EasyPrimer Aqua on korkealaatuinen, vesipohjainen pohjuste, jota 
käytetään sidelisäaineena ja kiinnitteenä huokoisilla ja ei-huokoisilla alustoilla. 
Tätä pohjustetta voidaan käyttää myös vaikeilla ja sileillä alustoilla, mm. 
keraamisten laattojen yhteydessä (ensin karhentaen timanttilaikalla) keinona 
parantaa kiinnittymistä käytettäessä Rubio® EasyFlow -tuotetta, Rubio® 
EasyFlow-F -tuotetta, joka on itsestään tasoittuva seos, tai Rubio® EasyBond 
-parkettisidosainetta.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Vesipohjainen
› Lähes hajuton
› Vähäinen vaahtoaminen
› Käyttövalmis
› Helppo käyttää värinsä puolesta (keltainen)

ESIKÄSITTELY (VALINNAINEN)
Rubio® Monocoat tekee tehtävän helpoksi käyttäjälle kehittämällään yhdellä parketin sidosaineella, joka soveltuu 
kaikille puulajeille. Yhtiö tarjoaa myös laajan tuotevalikoiman alustojen valmistamiseen.
   

› RUBIO® -POHJUSTEET JA -KOSTEUSERISTEET
Tasoitteen laatu on ratkaisevaa kiinnittymiselle. Kun valitset Rubio® EasyBond-parkettisidosaineen, pohjustetta 
ei tarvita, mikäli alusta on terve, vahva, huokoinen tai ei-huokoinen. Rubio® Monocoat -yhtiöllä on valikoima 
pohjusteita, joihin sisältyy ratkaisu kullekin alustalle.

0% VOC

OHJEKIRJA

± 2 - 4 TUNTIA

VESI

± 100 - 200 g/m2

JERRYKANNU: 5 L

MILLOIN PITÄISI TODELLAKIN KÄYTTÄÄ POHJUSTETTA?

› Alustan ja aineen varmistamiseen/kiinnittämiseen.
› Ennen itsetasaavan yhdistekerroksen levittämistä mille tahansa alustalle.
› Kun kyse on sileästä ja ei-huokoisesta alustasta, esim. keramiikkalaatoista.
› Pohjuste on aina välttämätön, kun kyseessä on anhydriittitasoite ja Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› Lattialämmityskohteessa on käytettävä Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy -tuotetta.
› Näissä kohteissa on levitettävä kaksi kerrosta Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy -tuotetta kosteuseristeen muodostamiseksi,
  kun alustan jäännöskosteus on enintään 8%.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
Vesipohjainen kaksikomponenttinen epoksipohjuste
Rubio® EasyPrimer 2C – Epoxy on laadukas vesipohjainen kaksikomponenttinen 
epoksipohjuste. Tämä pohjuste on lähes hajuton ja se ei sisällä VOC-
yhdisteitä. Kerran levitettynä, tämä pohjuste soveltuu käytettäväksi tasoitteen 
kovettamiseen tapauksissa, joissa alusta on huonolaatuinen. Toisen kerroksen 
levittäminen saa sen toimimaan kosteuseristeenä. Rubio® EasyPrimer 
Epoxy on pakollinen käytettäessä tasoitteiden yhteydessä, kun kohteessa 
on lattialämmitys sekä myös tapauksissa, joissa tasoitteet ovat rakeisia ja 
anhydriittitasoitteita, ja remontoitaessa olemassa olevia lattioita, joihin liittyy 
jäljellä olevaa vanhaa sidosainetta.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Soveltuu lattialämmityskohteisiin
› Lähes hajuton
› Alhainen viskositeetti
› Yksinkertainen 1:1-seos
› Kuivuu nopeasti

0% VOC

OHJEKIRJA

± 2 - 4 TUNTIA

VESI

± 150 - 250 g/m2

JERRYKANNU: SET 2 x 2,5 L

Primer roller, green
Soveltuu karkeille alustoille ja
tasaisille imukykyisille alustoille.

Primer roller, white
Soveltuu tasaisille imukykyisille
 alustoille ja laatoitetuille lattioille.

TYÖKALUT:

Telankiinnitysvarsi

Telan jatkovarsi

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

griet

griet
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› ITSETASOITTUVA YHDISTE
Rubio® EasyFlow on itsetasoittuva yhdiste, joka soveltuu yleiskäyttöön ja se on erittäin sopiva parketin asennuksen 
valmistelussa sekä muiden kovien ja pehmeiden lattianpäällysteiden yhteydessä. Sitä voi pohjustuksen jälkeen 
käyttää kaikilla imukykyisillä alustoilla (kivennäisalustoilla) kuten sementtiset ja anhydriittitasoitteet, mutta myös 
ei-imukykyisillä alustoilla, mm. keraamiset laatat. Tämä on saatavissa kahtena muunnelmana: Rubio® EasyFlow 
ja Rubio® EasyFlow-F.

Rubio® EasyFlow on itsetasoittuva yhdiste, joka erottuu edukseen helpon sekoitettavuuden ja pölyttömyytensä 
ansiosta. Lisäksi voidaan todeta, että nämä tarvitsevat vähemmän vettä kuin perinteiset itsetasoittuvat yhdisteet, 
ja siksi ne kuivuvat nopeammin. EasyFlow itsetasoittuva yhdiste säilyy täysin tasalaatuisena loppuun asti.

Rubio® EasyFlow
Tasoite kohteisiin, joissa kerroksen paksuus on 
välillä 3 - 15 mm.
Rubio® EasyFlow on itsetasoittuva sementtisidonnainen tasoitemateriaali, joka 
koostuu korkealaatuisesta alumiinisementistä, kiviaineesta, lisäsidosaineista ja 
kemiallisista lisäaineista. Se on esisekoitettu kuiva jauhe, joka on kehitetty 
ohueksi lattiatasoitteeksi.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Voidaan käyttää yleisesti kaikenlaisilla alustoilla edellyttäen, että välttämättömät 
  valmistelut tehdään.
› Helppo sekoittaa aiheuttamatta pölyä.
› Kovettuu ja kuivuu nopeasti.
› Kohteen lattialla voi kävellä 1 - 2 tunnin kuluttua (+20 °C).
› Ekologista vastuullisuutta harjoittaen valmistettu tuote – VOC 0%.
› Itsetasoittuva ja hyvä virtaus.
› Käyttövalmis.
› Vähäinen kutistuminen.
› Lisättävä vesi: 19 % (4,75 L / 25 kg säkki).

0% VOC

OHJEKIRJA

± 1 - 2 TUNTIA

VESI

± 1,75 kg/mm paksuutta/m2

PAPERISÄKKI: 25 KG

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Rubio® EasyFlow-F (fibre-reinforced) 
Tasoite kohteisiin, joissa kerroksen paksuus on 
enintään 30 mm ja kun kohteessa on lattialämmitys
Rubio® EasyFlow-F is on itsetasoittuva ja kuituaineksella vahvistettu 
sementtisidonnainen tasoitemateriaali, joka koostuu korkealaatuisesta 
alumiinisementistä, kiviaineesta, lisäsidosaineista ja kemiallisista lisäaineista. Se 
on esisekoitettu kuiva jauhe, joka on kehitetty lattiatasoitteeksi ja se soveltuu 
myös lattialämmityskohteisiin.

Ainutlaatuiset ominaisuudet:
› Voidaan käyttää yleisesti kaikenlaisilla alustoilla edellyttäen, että välttämättömät 
  valmistelut tehdään.
› Helppo sekoittaa aiheuttamatta pölyä.
› Kovettuu ja kuivuu nopeasti.
› Kohteen lattialla voi kävellä 1 - 2 tunnin kuluttua (+20 °C).
› Ekologista vastuullisuutta harjoittaen valmistettu tuote – VOC 0%.
› Itsetasoittuva ja hyvä virtaus.
› Käyttövalmis.
› Vähäinen kutistuminen.
› Lisättävä vesi: 18 % (4,50 L / 25 kg säkki).

0% VOC

OHJEKIRJA

± 1 - 2 TUNTIA

VESI

± 1,75 kg/mm paksuutta/m2

PAPERISÄKKI: 25 KG

lasta, ruostumatonta terästä
rapid-lasta,ruostumatonta 

terästä

hammastettu
naulakengät

profiili

TYÖKALUT:

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Rubio® EasyBond
Rubio® EasyBond on uuden sukupolven yksikomponenttinen parkettien 
sidosaine, jota voidaan käyttää yleisesti kaikissa olosuhteissa ja kaikilla 
puulajeilla. Sen yleissoveltuvuuden lisäksi, tämä sidosaine on ainutlaatuinen 
siksi, että se ei sisällä notkeuttimia, vettä tai liuottimia, ja se on ns. hard-

elastic. Käyttäjä voi olla huoletta myös pitkällä aikavälillä: Rubio® EasyBond 
on parkettisidosaine, joka on erittäin kestävä ja takaa kestävän sidoksen. 
Valmistamamme parkettisidosaine noudattaa uusinta ISO 17178 -standardia.

Mitkä seikat tekevät Rubio® EasyBond 
-sidosaineesta erilaisen?
› Soveltuu yleisesti kaikille puulajeille ja kaikkiin tilanteisiin
› Kestävä, sitkeä ja joustava sidosaine, jossa ei ole notkeutinaineita
› Laadukas vaihtoehto kaksikomponenttisille PU-sidosaineille
› Pysyvä äänieristys
› Ekologista vastuullisuutta harjoittaen valmistettu – VOC 0%
› Suuri vastustus- ja peittokyky
› Erinomainen kiinnittyminen
› Ei pintakäsittelyn vaurioitumisriskiä
› Nopea ja kestävä kovettuminen
› Täyttää lähes kaikki yleisesti hyväksytyt normit ja testivaatimukset

Työkalut:

RUBIO® EASYBOND PARQUET ADHESIVE
Rubio® Monocoat -yhtiö iloitsee voidessaan esitellä uusimman tuotteensa, Rubio® EasyBond. Rubio® EasyBond 
on uuden sukupolven yksikomponenttinen parkettisidosaine, joka perustuu silaani-polymeeriteknologiaan ja se ei 
sisällä notkeuttimia.

0% VOC

OHJEKIRJA

± 12 TUNTIA

RMC CLEANER

± 800 - 1300 g/m2

ÄMPÄRI: 16 KG
PATRUUNA: 290 ML

Spreader B7
Soveltuu mosaiikkiparkettien ja
tapis-lattioiden asennukseen

Spreader B15
Soveltuu keskeneräisiin tai esikäsiteltyihin 
monikerrosparketin tai 15 mm umpiparkettikaistaleiden 
asennuksiin

Spreader B16
Soveltuu 22 mm umpiparkettikaistaleiden, 23 mm 
päittäisparketin tai umpi- tai komposiittilankkujen 
(suurikokoisten) kiinnittämiseen.

Rubio® EasyBond,

de meest universele 
parketlijm op de markt !

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.

griet

griet
Translation missing: Rubio EasyBond, the most universal parquet adhesive on the market!
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YLEINEN KÄYTETTÄVYYS

LAADUKAS VAIHTOEHTO KAKSI-
KOMPONENTTISELLE PU-SIDOSAI-
NEELLE

ELOGINEN VASTUULLISUUS

ESTÄVÄ, SITKEÄ JA JOUSTAVA 
KIINNITTYMINEN ILMAN NOTKEUT-
TIMIA

SUURI VASTUSTUSKYKY
JA PEITTOKYKY

NOPEA JA KESTÄVÄ KOVETTUMI-
NEN

Tämä sidosaine soveltuu käytettäväksi lähes kaikilla puulajeilla 
ja kaikilla alustoilla. Käyttökohteita ovat mm. umpiparketti 
ja tekninen parketti sekä ns. alusparketti, päittäispuusta 
valmistettu lattia, korkki ja muut hankalat puulajit. Tässä 
uuden sukupolven sidosaineessa yhdistyvät parhaat 
ominaisuudet kuten lujuus ja joustavuus, ja sen valmistamisessa  
noudatetaan ”uutta” standardia ISO 17178.

Laadukas parkettisidosaine usein edellyttää 
kaksikomponenttista polyuretaaniin perustuvaa sidosainetta, 
koska nopea kovettuminen, erinomainen kiinnittyminen ja 
sitkeys ja joustavuus ovat haluttuja ominaisuuksia. Rubio® 
EasyBond on täydellinen vaihtoehto: sillä on nämä ominaisuudet 
ilman kaksikomponenttisen polyuretaaniin perustuvan 
sidosaineen hankaluuksia: Se on yksikomponenttinen tuote, 
se on tuoksuton, ja ylijäämä on helppo irrottaa lattiasta, 
käyttäjän kädet eivät mustu, ja tuote ei sisällä isosyanaatteja, 
joten ihoallergioita ei pääse kehittymään sitä käytettäessä.

Rubio® EasyBond parkettisidosaineessa ei ole liuottimia ja 
se ei haittaa ympäristöä. Tämä sidosaine ei myöskään sisällä 
isosyanaatteja, joten ihoallergiariski on hyvin vähäinen. 
Sidosainejäännökset voi yksinkertaisesti irrottaa ämpäristä 
niiden kovetuttua, ja sen jälkeen ämpäri voidaan kierrättää.

Oikein suoritettu reologisten lisäaineiden valinta edesauttaa 
suuren kestävyystason saavuttamista. Tämän ansiosta 
sidosaine pääsee siirtymään läpi siten, että puunsyyt 
ja sidosainekaistaleet jäävät mukavasti pystyyn, jolloin 
lopputuloksena on tasainen parketin pinta ja helppo 
peittävyys.

Parkettia voidaan kiillottaa 12 tunnin jälkeen, mikä merkitsee 
huomattavaa ajansäästöä muihin sidosaineisiin  verrattuna. 
Koska sidosaineessa ei ole notkeutinaineita, me voimme taata 
kestävän kiinnittymisen.

PYSYVÄ ÄÄNIERISTYS TÄYTTÄÄ 
LÄHES KAIKKI 

YLEISESTI HYVÄKSYTYT NORMIT JA 
TESTIVAATIMUKSET

Noudattaa seuraavaa normia: 12kB-DIN EN150 717-2

Rubio® EasyBond -sidosainetta on tutkittu hyvin monipuolisesti 
sekä laboratoriossa että todellisissa asennuskohteissa. Siksi 
uskallamme sanoa varmuudella ja asiaankuuluvalla ylpeydellä, 
että Rubio® EasyBond on erinomainen sidosaine sen suuren 
polymeeripitoisuuden ansiosta. Näin ollen, pohjustetta ei 
yleensä tarvita, jos alusta on luja. Teknisessä tietolehtisessä on 
lisätietoja.

INNANVIIMEISTELY EI JOUDU 
VAARAAN

Rubio® EasyBond ei sisällä notkeuttimia, mikä tarkoittaa, 
että mitään siirtymistä ei tapahdu ja sidosaineen koostumus 
ei muutu. Siksi sinun ei tarvitse murehtia pintakäsittelyn 
mahdollista myöhempää vaurioitumista, koska tuotteemme 
sidosaine ei yksinkertaisesti sisällä mitään, mikä voisi siirtyä 
puuhun.

ERINOMAINEN KIINNITTYMINEN

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

Loppukäyttäjä haluaa kauniin lattia, joka on kestävä ja ei 
vääntyile tai rakoile. Nämä ovat täsmälleen ne syyt, miksi me 
valitsimme sidosaineen, joka ei sisällä notkeuttimia ja joka 
on sitkeä ja joustava... kaksi ominaisuutta, joita kestävältä 
parkettisidosaineelta edellytetään.

Lisätietoa s. 78–79

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Ei notkeutinaineita = Ei ennenaikaista vanhenemista.
Notkeutinaineet ovat öljymäisiä nesteitä, joita lisätään synteettisiin aineisiin, tarkoituksena 
tehdä ne joustavammiksi. Tätä voidaan verrata veden lisäämiseen saveen, jonka jälkeen 
savi tulee notkeammaksi. Notkeutinaineet tekevät sidosaineesta hyvin elastisen ja edullisen. 
Sidosaine menettää joustavuutensa ajan kuluessa, koska notkeutinaine siirtyy. Tätä ilmiötä 
nopeuttaa lattialämmitys.

Rubio® EasyBond -parkettisidosaine ei sisällä notkeutinaineita, mutta sen suuri 
polymeeripitoisuus tekee liimautumisesta voimakkaamman, mutta samalla myös 
kestävämmän. Rubio® EasyBond ei sisällä mitään notkeutinaineita, mikä tarkoittaa, 
että siirtymistä ei tapahdu, sidosaineen koostumus ei muutu, ja siksi ei ole mitään riskiä 
ennenaikaisesta vanhenemisesta. Tämä tekee parkettisidosaineen erittäin sopivaksi 
lattialämmitykseen.

Kaikki jää paikoilleen.
Liian joustava sidosaine antaa puulle liikaa joustavuutta ja liian jäykkä sidosainetta murtuu. 
Rubio® EasyBond -sidosaineen sitkeä ja elastinen koostumus antaa puulle juuri riittävästi 
joustavuutta, mutta ei niin paljon, että puu vääristyisi tai menisi kuperaksi. Tällaista 
sidosainetta on myös helppo hioa ja sitä voidaan myös käyttää täytteenä.

notkeutinaineiden siirtyminen

parketin koostumus

pintaviimeistely   

parketti

parkettiliima-aine +  notkeutinaineet

iintaviimeistely 

parketti

parkettiliima-aine +
siirtyviä notkeutinaineita

polymeerisidosaine

kestävä, sitkeä ja elastinen 
rubio® easybond -sidosaine

parketti

parkettisidosaine 
aluslattia

parketti

pa rk e t t i s i de a i n e 
aluslattia

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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RUBIO® EASY 1.2.3. VAIHETTAINEN SUUNNITELMA

Tarkasta ympäristön lämpötila ja kosteusolot

Muurauksen ja rappauskerrosten kosteuspitoisuuden on oltava ≤ 5%. 
Laatoituksen on oltava kulmikasta ja kuivaa samoin kuin maalipintojen. 
Suositeltava ilman suhteellinen kosteus on välillä 50 – 60 %. Tämä on 
mitattavissa hygrometrilla . Tasoitteen jäännöskosteuspitoisuus riippuu 
tasoitteesta:
 
› Sementtisidos (ei lattialämmitystä): 2,5 %
› Sementtisidos (lattialämmityksellä): 1,5 %
› Anhydriitti (perinteinen, ei lattialämmitystä): 1 %
› Anhydriitti (perinteinen lattialämmityksen kanssa): 0,6 %
› Anhydriitti, valulattia: 0,6 %

Alustan valmistelu

› Tasainen
› Kuiva
› Rasvaton
› Ei halkeiluja
› Fyysisesti kiinteä

Rubio® EasyPrimer  I valinnaisena 

Rubio® EasyPrimer Aqua
› Sidontalisäaine ja kiinnite vaikeille ja sileille alustoille, esim. keraamiset 
laatat.

Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
› Suosittelemme lattialämmityskohteisiin, anhydriittitasoitteille, vanhojen
  lattioiden uusimiseen, kun ilmenee sidosainejäämiä sekä tasoitteen
  kovettajaksi.
› Huonolaatuisille alustoille. Toimii kosteuseristeenä kahtena kerroksena
  levitettynä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Rubio® EasyFlow(-F)  I valinnaisena 

Rubio® EasyFlow
› Itsetasoittuva, sementtisidos-tasoitusmateriaali enint. 15 mm asti.

Rubio® EasyFlow-F
› Kuituvahvistettu, itsetasoittuva, sementtisidos-tasoitusmateriaali enint.
  30 mm asti ja lattioille, joissa lattialämmitys.

Liimaukseen Rubio® EasyBond

› Aukioloaika: 45 minuuttia
› Levittimet: B7- B15- B16
› Liima-aineen lämpötila: vähintään 15 °C.
› Pakkaus: 16 kg ämpäri tai 290 ml patruuna (493 g) jalkalistojen
  liimaamiseen. Laudat ja tiivistyssaumat.
› Kuivumisaika: Lattiaa voidaan kiillottaa tai ottaa käyttöön 12 tunnin
  kuluttua riippuen sääolosuhteista ja sidosaineen kerroksen vahvuudesta
  (23 °C / 60 % suhteellinen ilmankosteus).

Parketin asentaminen

› Poista sidosainetahrat Rubio® Monocoat Cleaner -puhdistusaineella,
  ennen kuin ne ehtivät kuivua.
› On varottava, ettei pintaviimeistely vahingoitu.
› Kovettuneen sidosainejäämän poistaminen onnistuu ainoastaan
  mekaanisesti.
› Puhdista materiaali Rubio® Monocoat Cleaner -tuotteella.
› Pese kätesi pelkällä saippuavedellä.
› Viimeistele parketti tarvittaessa Rubio® Monocoat -öljyllä.

Tutustu tekniset tiedot esittelevään tietolehtiseen ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotteitamme. Esitetyt värit ovat viitteellisiä ja niitä ei esitetä lopullisina ja sitovina.
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Rubio® Monocoat, se ensimmäinen öljytuote, joka oikeasti ei sisällä 
lainkaan VOC-yhdisteitä (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä)
Kun ensimmäistä Rubio® Monocoat -öljyä ryhdyttiin kehittämään – kolme vuotta ennen 
kuin ensimmäiset VOC-sääntelymääräykset otettiin käyttöön – me päätimme nostaa 
riman korkealle koskien valmistamiemme tuotteiden käytön yhteydessä vapautuvia 
vaarallisten höyryjen päästöjä. Me nimenomaan päätimme olla käyttämättä ”alhaisen 
tason VOC-päästöjä” vapauttavia materiaaleja tuotannossamme, ja omaksuimme ”VOC 
0%” -linjan.
Rubio® Monocoat -öljyt perustuvat molekyylisidokseen. Tämä tarkoittaa, että kaikki 
vaaralliset materiaalit voidaan jättää pois valmistusvaiheissa ilman että meidän tarvitsee 
tinkiä laatuvaatimuksistamme. Voimme tyytyväisinä todeta, että olemme alusta alkaen 
asettaneet sellaiset päästövaatimukset tuotannollemme, että ne ovat tiukempia kuin 
vuodelta 2010 peräisin olevat lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Mitä tarkoitetaan kirjainyhdistelmällä ”VOC”?
VOC tulee englanninkielisestä termistä "Volatile Organic Compounds”, jolla 
tarkoitetaan yleisesti niitä kemiallisia yhdisteitä, jotka haihtuvat ilmaan öljyn 
levittämisen seurauksena. Volatile-sanalla (suom. haihtuva) viitataan siihen, 
että ko. komponentit kuivuessaan haihtuvat ilmakehään, ja Organic-sanalla 
(suom. orgaaninen) viitataan komponenttien kemialliseen koostumukseen.
Mikä tekee niistä vaarallisia?
VOC-päästöjä tuottavien tuotteiden käyttäminen vahingoittaa sekä 
ihmiskuntaa että luontoa yleisesti. Liiallinen altistuminen VOC-päästöihin voi 
aiheuttaa allergisia reaktioita sekä hengitys- että silmäongelmia. Lisäksi ne 
vaikuttavat otsonikerrokseen ja lisäävät kasvihuoneilmiötä. Ei siis ihme, että 
lainsäätäjät ovat katsoneet tarpeelliseksi puuttua asiaan.

Huolimatta VOC-päästöjen vaarallisista ominaisuuksista, valmistajat eivät 
ole suostuneet täydellisesti luopumaan niiden käyttämisestä. Valmistajat 
kyllä vähentävät niiden osuuden tasoille, joita kukin pitää mielestään 
alimpina mahdollisina, mutta kaikki eivät täydellisesti hylkää VOC-yhdisteitä. 
Tämä johtuu siitä, että VOC-yhdisteet osaltaan laajentavat perinteisten 
puunviimeistelytuotteiden käytettävyyttä. Rubio Monocoat -yhtiön ratkaisu 
asiassa perustuu molekyylisidosteknologiaan, jonka soveltamisen ansiosta 
haitalliset tekijät eliminoituvat sa malla kun kiistattomat laatuseikat taataan.
 

Rubio® EasyBond -parkettisidosaine: Ei notkeutinaineita ja ei VOC-
päästöjä

Päätimme myös käyttää kestäviä aineosia, jotka eivät haittaa ympäristöä tai käyttäjää 
kehittäessämme Rubio® EasyBond -parkettisidosainetta vuonna 2016. Rubio® 
EasyBond -parkettisidosaine ei sisällä mitään liuottimia, joten se ei ole haitallista 
ympäristölle. Sidosaine ei myöskään sisällä isosyanaatteja, mikä tarkoittaa, että 
ihoärsytyksen ja allergioiden riskit ovat vähäisiä. Ylimääräinen sidosaine voidaan 
helposti kuoria pois ämpäristä sen jälkeen, kun se on kuivunut. Tämä tarkoittaa myös, 
että tyhjä ämpäri voidaan kierrättää.

RUBIO® MONOCOAT: 
YMPÄRISTÖVASTUULLISESTI VALMISTETUT TUOTTEET, 
JOTKA OVAT TURVALLISIA SEKÄ KÄYTTÄJÄN ETTÄ 
YMPÄRISTÖN KANNALTA.
Kaikki Rubio-työntekijät elävät puusta ja hengittävät puuta. Rubio Monocoat -tuotteiden valmistamisessa tavoitteena 
on suojella puun kauneutta kaikkine sen ihmeellisine sävyineen sekä jatkaa sen käyttöikää. Keskitymme ylläpitämään 
puun luonnollista ilmettä ja siihen liittyvää käyttötuntumaa.



85

Kansainväliset sertifikaatit
Keskittymisemme kestävään yrittäjyyteen heijastuu niissä sertifikaateissa, joita 
lukuisat itsenäiset kansainväliset instituutiot ovat myöntäneet tuotteillemme. Luettelo 
tärkeimmistä meille myönnetyistä sertifikaateista:

› A+ merkki 
Mikä tämä on? Ranskan lainsäädännössä tunnettu  luokitusmerkki, 
joka perustuu tuotteiden VOC-päästömäärään ja luokitus lähtee 
luokasta A+ (alhaisimmat päästöt) ja korkein luokka on C (suurimmat 
päästöt).

Mille RMC-tuotteille on myönnetty tämä 
luokitusmerkki? Näet tämän logon kaikkialla kuvastossa näin 
palkittujen tuotteiden kohdalla.

› Ü Label – DiBt
Mikä tämä on?  Virallisen ja riippumattoman saksalaisen 
tutkimuslaitoksen luokitusmerkki koskien sisätiloissa käytettävien 
teollisuustuotteiden päästöjä, jotka ko. laitos on tutkinut. Tämä 
luokitusmerkki on pakollinen kaikissa julkisissa tiloissa (mm. lääkärin 
vastaanottotiloissa, sairaaloissa, virastoissa ja kaupoissa) käytettävän 
tuotteen kohdalla.

Mille RMC-tuotteille on myönnetty tämä 
luokitusmerkki? Näet tämän logon kaikkialla kuvastossa näin 
palkittujen tuotteiden kohdalla. 

› 0% VOC
Mikä tämä on?  ERiippumaton laboratorio (Ecca) on tutkinut 
tuotteemme kaasukromatografiakokeita soveltaen selvittääkseen 
kunkin tuotteen VOC-tason.
 
Mille RMC-tuotteille on myönnetty tämä 
luokitusmerkki? Näet tämän logon kaikkialla kuvastossa näin 
palkittujen tuotteiden kohdalla.

› FR-certificate BFL-S1
RMC FR Oil System, valmistamamme paloa hidastava öljyjärjestelmä, on 
tutkittu noudattaen seuraavia standardeja: EN 13501-1, EN ISO 11925-
2 ja EN ISO 9239-1. Bfl s1 -luokituksen myöntäminen on ensimmäinen 
kerta, kun tämä luokitus on myönnetty. B-sertifikaatti on kaikkien 
aikojen korkein öljyjärjestelmälle myönnetty luokitus. Merkintä s1 on 
osoitus siitä, että savunmuodostumisen laajuus on rajoitettu. Tähän 
olemme kehitystyössämme määrätietoisesti pyrkineet.

› Lelustandardi SFS-EN 71-3
Tämä eurooppalainen standardi ohjailee tiettyjen vaarallisten 
alkuaineiden (mm. bariumin, kadmiumin ja elohopean) siirtymistä 
erilaisissa leluissa. Päätös tuo esille sen seikan, että RMC Oil Plus 2C- 
tai RMC Hybrid Wood Protector -tuotteemme ovat lapsille turvallisia. 
Tämä merkitsee myös sitä, että RMC Oil Plus 2C -tuotteella käsitellyt 
leikkuulevyt, keittiöiden työtasot, pöydänkannet yms. ovat turvallisia.

› M1
Tämän luokituksen tavoitteena on lisätä vähäpäästöisten 
rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. Luokituksessa esitetään 
tavanomaisissa työtiloissa ja asunnoissa käytettävien materiaalien 
päästövaatimukset hyvän sisäilman laadun suhteen. M1 tarkoittaa 
alhaisia päästöjä.

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 -AKATEMIA:
KOKEMUS JA TIETO
ASIAKKAIDEMME KÄYTETTÄVISSÄ.

Koulutuskeskus - asiakaskohtaista asiakaskoulutusta. 
Mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa ”hionta sääntöjä noudattaen”? Mikä esivärjäys 
antaa parhaan tuloksen milläkin puulajilla? Mitä asiakkaan tulisi pääasiallisesti ottaa 
huomioon tiettyä tuotetta valitessaan?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on saatavissa selkeät vastaukset Rubio®-
akatemian asiantuntijoiltamme.

Lyhyen teoreettisen osan jälkeen asiakas pääsee hankkimaan käytännöllistä tietoa. 
Riippuen asiakkaan ammatillisesta alueesta, tämä tapahtuu joko hallissa, minne 
on pystytetty täysimittainen teollisuusjärjestelmä tai kohteessa, joka on järjestetty 
käsikäyttöön perustuvia menetelmiä varten. Yhdistelmä näistä molemmista on 
myös mahdollinen!

Testiympäristö – Olemme varmoja siitä, mitä me lupaamme. 
Tuotteemme tulevat myyntiin vasta laboratoriossamme ja kokeiluhalleissa tehtyjen 
perinpohjaisten kokeiluvaiheiden jälkeen. Tässä ympäristössä asiantuntijamme 
kokeilevat eri menetelmiä, mittaavat kulutusta ja seuraavat kuivumiseen kuluvaa 
aikaa. Kuivuttuaankin koetauluihin kohdistetaan vielä lisää kokeita. Lopuksi on 
tutkittava kuinka hyvin ne pystyvät vastustamaan nesteitä ja naarmutusta. Kaikki 
nämä toimenpiteet tehdään yksi tavoite mielessä: että voidaan taata RMC-tuotteiden 
lunastavan kaiken sen, minkä olemme luvanneet.

Yhteystietomme
Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta koulutuksesta myyntihenkilöstöllenne tai 
asiakkaillenne? Lähetä sähköpostia osoitteeseen academy@rubiomonocoat.com ja esitä 
toiveesi.
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RUBIO® TOIMIPAIKAT:
RUBIO® MONOCOAT, 
NOPEASTI KASVAVA BRÄNDI.

Rubio Monocoat -yhtiössä on vipinää! 
Voidaksemme sisällyttää liiketoimintamme jatkuvan kasvun ja koska me 
investoimme korkeaan palvelun tasoon, yritysrakenteemme on läpikäymässä hyvin 
voimakasta muutoksien aikaa. Kesällä 2016 käynnistimme täysin uuden tehtaan, 
jossa keskitytään yksinomaan Rubio® Monocoat -tuotteisiin. Suurentuneen 
varaston lisäksi, kaikki prosessit tullaan automatisoimaan, mm. hallinto, täyttö, 
merkintä ja tilausten pakkaus. Kaiken tämä ansiosta voimme jatkossa toimittaa 
tuotteitamme ja palvelujamme entistäkin nopeammin ja tehokkaammin.

Maat, joissa olemme läsnä
Australia • Itävalta • Valko-Venäjä • Bulgaria • Belgia ja Luxemburg  • Kanada  • Kiina  • 
Kroatia Tshekin tasavalta • Suomi • Ranska • Saksa • Intia • Indonesia • Irlanti • Japani 
• Liettua •  Meksiko • Lähi-itä • Alankomaat • Uusi-Seelanti • Norja • Peru • Puola • 
Portugali ja Espanja • Venäjä • Serbia • Singapore • Etelä-Afrikka  • Etelä-Korea  • Ruotsi ja 
Tanska •  Turkki • Iso-Britannia • Ukraina • Yhdysvallat • Vietnamm

Muylle-Facon perustettiin mastiksin valmistustoimintaa harjoittamaan.1906

Yhtiö ryhtyi kehittämään öljypohjaista kumouksellista teknologiaa: 
molekyylisidostuotteita.

Uusi Rubio® Monocoat -tehdas käynnistyi.2016

2000

1962 Lanseerattiin ensimmäinen puunsuojatuotevalikoima.
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TERVETULOA TUTUSTUMAAN RUBIO MONOCOAT 

-TUOTEPERHEESEEN
76 maata - 30.000.000 m² käsiteltyä puupintaa vuodessa


