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RUBIO® MONOCOAT OIL:
NEJLEPŠÍ OCHRANA DŘEVA ZALOŽENÁ
NA MOLEKULÁRNÍ VAZBĚ
Rubio® Monocoat je představitelem vysoce kvalitní a ekologické povrchové úpravy dřeva. Díky pokročilé technologii
molekulární vazby, na níž je tento product založen, dosahuje olej Rubio® Monocoat mimořádných výsledků zejména
pokud jde o odolnost, cenovou výhodnost a snadné použití.

MOLEKULÁRNÍ VAZBA:

Olej Rubio® Monocoat reaguje (během několika málo
minut) s horní vrstvou vláken dřeva, se kterou vytváří
silnou molekulární vazbu, aniž by se vsakoval nebo tvořil
na povrchu film. Touto unikátní technologií se Rubio®
Monocoat již mnoho let odlišuje od jiných produktů na
povrchovou úpravu dřeva.

Laky:
• Vytvářejí film
• Několik vrstev (broušení)
• Bez možnosti oprav
• Nejsou přirozené na dotyk

Tradiční vosky a oleje:
• Vsakují se
• Aplikace ve více vrstvách
• Obtížné opravy (viditelné přesahy)
• Náročná údržba

Olej Rubio Monocoat:
• Molekulární vazba (bez přesahů)
• 1 vrstva
• Snadná údržba
• Přirozený vzhled, příjemný na dotyk
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Pro olej Rubio® Monocoat jsou charakteristické tyto unikátní vlastnosti:
› odolná ochrana dřeva a trvanlivé barvy
› aplikace pouze v jedné vrstvě
› jednoduché použití bez vzniku “kocourů”
› snadná údržba
› 100% z přírodních látek, neobsahuje rozpouštědla = 0% VOC
› široká paleta barev: 40 standardních odstínů
› možnost použití na téměř všechny typy dřevin

ODOLNÁ OCHRANA
Molekulární vazba zajišťuje dlouhodobou ochranu
a vysokou odolnost. K dosažení molekulární vazby
musíme nechat olej několik minut reagovat. To je
velmi důležité – čím lepší bude reakce s vlákny dřeva,
tím dokonalejší bude ochrana povrchu.

BEZ KOCOURŮ
Vlákna celulózy, u kterých již došlo k molekulární
reakci s olejem Rubio® Monocoat, další olej již
nepřijímají. Z toho důvodu při práci nevznikají
nežádoucí “kocoury”.

PŘÍRODNÍ PRODUKT
Olej Rubio® Monocoat neobsahuje rozpouštědla ani
vodu, výroba je založena na čistě přírodních složkách.  
Proto je použití tohoto produktu naprosto bezpečné
jak pro nás, tak pro přírodní prostředí.

VŠECHNY DRUHY DŘEVA
Olej Rubio® Monocoat lze použít na téměř všechny
druhy dřeva – na nábytek a podlahy (masívní dřevo,
dýha, desky MDF atd…).

JEDINÁ VRSTVA
Díky naší technologii je spotřeba mnohem nižší než
u tradičních olejů. Výsledkem je odolná ochrana v
zajímavém barevném odstínu, které dosáhneme
pouze jednou vrstvou. Jakmile dojde k vazbě mezi
olejem a vlákny dřeva, další olej již není absorbován druhá vrstva je tudíž nadbytečná.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Povrch dřeva ošetřený olejem Rubio® Monocoat
se snadno udržuje. V případě menších poškození či
škrábanců je možné místo lokálně opravit.

UNIKÁTNÍ BARVY
Unikátní technologie pigmentovaných olejů Rubio®
Monocoat  umožňuje dosáhnout sytých a výrazných
barev pouze jednou vrstvou, aniž by byl potlačen
přírodní vzhled dřeva a povrch zůstal příjemný na
dotyk.
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PŘÍPRAVA
Dobrá příprava povrchu je pro optimální výsledek zásadní. Pro tento účel dodává Rubio®Monocoat dva produkty.

RMC Woodfiller Quick

Ekologický, rychle vyzrávající tmel
RMC Woodfiller Quick je jednosložkový tmel ve formě prášku pro použití v
interiéru. Nesmršťuje se, rychle vyzrává a snadno se brousí.   Produkt dobře
reaguje s barevnými oleji Rubio® Monocoat.
K dodání ve 3 odstínech:  Light (světlý), Medium (střední) a  Dark (tmavý).

ŠPACHTLE

VODA

BROUSITELNÝ
PO ± 2 HODINÁCH

KBELÍK PVC:
0,5 kg - 5 kg - 25 kg

RMC Cleaner

Čistič dřeva pro přípravu povrchu
RMC Cleaner je prostředek, který použijeme po broušení a odsátí prachu –
dokonale vyčistí povrch a připraví jej na aplikaci oleje Rubio® Monocoat Oil.
Tento produkt  odstraní i ty nejmenší částečky prachu – perfektní začátek pro
dokonalou povrchovou úpravu dřeva.
RMC Cleaner se také používá na očištění použitého nářadí po aplikaci oleje.

RUČNĚ

15 – 60 MINUT – PODLE
POUŽITÉHO MNOŽSTVÍ

1 LITR = ± 75 - 100 m2

BALENÍ: 1 l – 5 l

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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©Treppenbau Voss, Německo - RMC Oil Plus 2C, Super White
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BAREVNÝ PODKLAD (VOLITELNÝ)
Pomocí reaktivních přípravků Rubio® Monocoat Fumed a Smoke je možné dosáhnout zajímavých efektů a vytvořit
unikátní barevné variace pro personalizované projekty. Finální povrchová úprava bude provedena olejem Rubio®
Monocoat, takže molekulární vazba s vláknem dřeva zůstane garantována.

› REATIVNÍ EFEKTY

RMC Fumed
Efekt zešednutí

Přípravek RMC Fumed byl vyvinutý za účelem vyvolání efektu staršího
zašedlého dubového dřeva, aniž by docházelo ke škodlivým či dráždivým
výparům. Přípravek reaguje s tříslovinami, které jsou přirozeně obsažené
v dubovém dřevě. Může být aplikován ručně i strojně. Výsledkem je povrch
dřeva zabarvený do různých odstínů – od světle šedé do tmavě šedé.

0% VOC

RUČNĚ - STROJNĚ

VODA

± 12 - 24 HODIN

BALENÍ:
100 ml - 1 l - 5 l - 10 l

RMC Smoke
Kouřový efekt

Přípravek RMC Smoke se používá na dubové dřevo, kde reaguje s tříslovinami
přirozeně obsaženými v dubovém dřevě, aniž by docházelo ke škodlivým či
dráždivým výparům. Může být aplikován ručně i strojně. Výsledkem je povrch
dřeva zabarvený do různých hnědých odstínů – od měděné po medově
hnědou.

0% VOC

RUČNĚ – STROJNĚ

VODA

± 12 - 24 HODIN

BALENÍ:
100 ml - 1 l - 5 l - 10 l

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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› NEREAKTIVNÍ BARVY

RMC Precolor Easy
Barevný podklad

U povrchové úpravy dřeva lze také dosáhnout zajímavých  barevných variant
pomocí podkladního nátěru přípravkem RMC Precolor Easy. Dodává se ve 14
barevných odstínech, které je  možné navzájem míchat.
Tento produkt se používá společně s finální povrchovou úpravou olejem
Rubio® Monocoat. Vaší kreativitě nic nestojí v cestě, množství barevných
kombinací je prakticky nekonečné.

0% VOC

RUČNĚ – STROJNĚ

1 - 3 HODINY

1 LITR = 15 - 20 m2

BALENÍ:
100 ml - 1 l - 2,5 l - 5 l

Barvy:

ALPACA WHITE

ANTIQUE BEIGE

CASHMERE BROWN

INTENSE BLACK

INTENSE GREY

MINT WHITE

MONSOON GREY

MYSTIC BROWN

NORDIC WHITE

PEBBLE GREY

SMOKED BROWN

URBAN GREY

VANILLA CREAM

VINTAGE BROWN

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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©Erasmus Univerzita, Nizozemí - RMC Oil Plus 2C, Pure
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OCHRANNÝ NÁTĚR
Ochranný nátěr se provádí barevným olejem RMC Oil Plus 2C nebo RMC FR Oil obsahujícím zpomalovač hoření.
Tyto oleje jsou k dispozici ve 40 barevných odstínech, jejichž pomocí ještě zdůrazníme přirozený vzhled dřeva a
dosáhneme příjemného povrchu na dotyk. Vzhledem k  požadavkům na zachování původní barvy dřeva, byla řada
olejů rozšířena o “neviditelný” ochranný olej  RMC Invisible Oil System.

› OCHRÁNÍ A BAREVNĚ NATÓNUJE POUZE JEDNOU VRSTVOU

RMC Oil Plus 2C
Nová generace olejů!

Olej Rubio® Monocoat Oil Plus 2C je produktem nové generace – pomocí
jediné vrstvy ochrání a barevně natónuje povrch dřeva. Kombinace oleje
(složka A) a akcelerátoru (složka B) zajišťuje rychlé schnutí, rychlé vyzrávání a
vynikající ochranu.

0% VOC

EN 71-3 - A+ - Ü - GISCODE Ö10/
DD+ - NO FORMALDEHYDE - M1

RUČNĚ - LEŠTIČKOU - STROJNĚ

SADA: A+B
350 ml - 1,3 l - 3,5 l

RUČNĚ: 1 litr = ± 30 - 50 m2
STROJNĚ: 1 litr  = ± 60 - 80 m2

POZOR!
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem
a nehrozí u něj nebezpečí samovznícení. U hadrů nasáklých olejem však
to riziko hrozí.

± 24 HODIN

5 DNÍ

Při oxidaci oleje dochází k akumulaci
tepla, které může vést k samovznícení. Před likvidací proto ponořte
hadry do vody.

RMC CLEANER

Unikátní vlastnosti:
› Ochrání a barevně natónuje jednou vrstvou.
› 40 standardních barev
› Zdůrazní přírodní vzhled dřeva a je příjemný na dotyk.
› Šetrný k přírodnímu prostředí:  0% VOC!
› Neobsahuje vodu ani rozpouštědla.
› Snadná údržba.
› Práce bez “kocourů”.
› Minimální spotřeba: 30 - 50 m2/litr.
› K použití na téměř všechny druhy dřeva, nábytek a podlahy.
› Velmi odolný proti oděru.
› Voděodolný – ideální do kuchyní a koupelen. Odolává vysokým teplotám.
› Rychlé vyzrávání: 80% během 2 dní.
› Po 5 dnech je možné umývat povrch vodou a mýdlem.

Certifikáty:

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt
nach DIBtGrundsätzen
Z-157.10-114

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für
Bautechnik

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Aplikace ve 3 jednoduchých krocích:
Příprava: Přebrušte povrch brusným papírem požadované zrnitosti. Důkladně vysajte a očistěte povrch dřeva od zbytku prachu
čističem RMC Cleaner. Nechte povrch zaschnout. Pečlivě promíchejte olej (A) s akcelerátorem (B).

STROJNÍ APLIKACE

RUČNÍ APLIKACE
Krok 1: Naneste malé množství
směsi a rozetřete houbičkou,
hadrem, štětkou nebo leštícím
strojem osazeným béžovým padem.
Pracujte po sekcích cca 5 – 10 m2.

Krok 2: Nechte olej několik minut
reagovat.

Krok 3: Během 15 min. setřete
všechen přebytečný olej bavlněným
hadrem nebo leštičkou osazenou
bílým padem. Povrch by měl být po
setření na omak suchý.
V dobře větrané místnosti může
být povrch používán cca 24-36
hodin po aplikaci.

RMC Nanášecí Souprava
Pro ruční aplikaci našich olejů.
Obsahuje:
1 x držák padů
5 x béžový pad

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.

20

Barvy:
Olej RMC Oil Plus 2C je k dispozici ve 40 barevných odstínech. Jedna vrstva stačí na to, aby dřevo získalo požadovaný barevný
odstín a ochranu. Všechny barvy se dají navzájem míchat.

ANTIQUE BRONZE

AQUA

ASH GREY

BISCUIT

BLACK

BOURBON

CASTLE BROWN

CHARCOAL

CHERRY CORAL

CHOCOLATE

CORNSILK

COTTON WHITE

DARK OAK

GRIS BELGE

HAVANNA

ICE BROWN

MAHOGANY

MIST

MIST 5%

MUDLIGHT

NATURAL

OAK

OLIVE

OYSTER

PINE

PURE

SAVANNA

SILVER GREY

SKY GREY

SLATE GREY

SMOKE

SMOKE 5%

SMOKED OAK

STONE

SUPER WHITE

TITANIUM GREY

VANILLA

WALNUT

WHITE

WHITE 5%

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Vaše podlaha od začátku až do
konce s Rubio® Monocoat? To je
možné!
Od přípravy podkladu až po konečnou povrchovou
úpravu podlahy – není třeba se dvakrát rozmýšlet. Se
sortimentem Rubio® EasyBond a Rubio® Monocoat
dokážete udělat vše.
Další informace o našem sortimentu
Rubio® EasyBond najdete na stránkách 68 - 81.

©FineFloors, Estonsko - RMC Oil Plus 2C, Oak
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RUBIO® MONOCOAT, KING OF COLOURS
Již od roku 2005 je Rubio® Monocoat nazýván králem barev. RMC Oil Plus 2C je k dispozici ve 40  různých barevných odstínech, které
zdůrazňují přirozený vzhled dřeva a jsou příjemné na dotyk. Dalších 14 barev z řady RMC Precolor Easy můžeme použít na obarvení
dřeva před finální ochrannou vrstvou. Všechny barvy RMC Precolor easy se dají navzájem míchat a stejně tak celá škála olejů RMC Oil
Plus 2C – můžeme jen konstatovat, že při výběru té naší barvy nejsme opravdu ničím omezeni. Navíc můžeme pro speciální projekty
vyvinout speciální barevný odstín podle požadavků zákazníka. To činí z oleje Rubio® Monocoat Oil Plus 2C ideálního partnera pro
vaše projekty!
Zde je malá ukázka toho, čeho je možné dosáhnout:

TREND
COLOUR
2017

MIDNIGHT INDIGO

TREND
COLOUR
2017

CINNAMON BROWN

TREND
COLOUR
2018

TEAL BLUE

TREND
COLOUR
2017

TREND
COLOUR
2017

TREND
COLOUR
2017

NORDIC BLUE

MORNING MIST

VELVET GREEN

TREND
COLOUR
2017

TREND
COLOUR
2018

TREND
COLOUR
2018

WINTER BLUSH

FROST GREEN

TOUCH OF GOLD

TREND
COLOUR
2018

POMGRANATE PINK

TREND
COLOUR
2017

PEACOCK GREEN

TREND
COLOUR
2018

HEATHER PURPLE

TREND
COLOUR
2018

RUSTY BROWN

...
CITRINE

EMERALD

RUBY

SAPPHIRE

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.

NA OBJEDNÁVKU
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› FIRE-RETARDANT OIL SYSTEM – ZPOMALOVAČ HOŘENÍ

RMC FR Oil System

Jedinečný systém olejování - požární odolnost Bfl-s1
Rubio® Monocoat FR Oil System jako první na světě mezi výrobci olejů na dřevo
obdržel certifikát určený pro výrobky (podlaha dub, nášlapná vrstva 5mm)
vyhovující klasifikaci Bfl-s1 a Cfl-s1 (podlaha dub, nášlapná vrstva 2,5 mm).
Jedná se o kombinaci základního nátěru se zpomalovačem hoření RMC FR Base
a finální ochranné vrstvy oleje RMC FR Oil 2C.

Proč je tento zpomalovač hoření unikátní?
› Olej netvoří na povrchu film
RMC FR Oil System je založen na bázi naší dobře známé technologie molekulární vazby. To znamená, že RMC FR Oil vytváří s vrchními vlákny dřeva
molekulární vazbu, která dlouhodobě chrání povrch bez vrstvení jednotlivých
nátěrů.
› Neobsahuje soli
Výzkum ukázal, že obsah solí může vážně omezit účinnost produktů
zpomalujících hoření. Na rozdíl od mnoha systémů zpomalujících hoření,  
RMC FR Oil System neobsahuje žádné soli. To zvyšuje životnost povrchové
úpravy.
› Omezení kouřivosti
Při vývoji systému RMC FR Oil   jsme se zaměřili na omezení tvorby kouře.
Je statisticky prokázáno, že kouř dramaticky snižuje šance na záchranu lidí
z místa požáru. Vývin kouře u našeho systému dosáhl klasifikace s1, což je
jasný signál, že je v této oblasti také bezpečnější.

Jedinečné vlastnosti:
› Nevsakuje se, nevrství se – netvoří film.
› Neobsahuje vodu ani rozpouštědla: 0% VOC.
› Snadné zpracování: nízká spotřeba.
› Dostupný ve všech standardních barvách pro interiér.
› Ruční i strojní aplikace.
› Doporučeno pro projekty!
Certifikát Bfl-s1 – testováno dle norem
EN 13501-1: EN ISO 11925-2 a EN ISO 9239-1.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RMC FR Base

Zpomalovač hoření - základ

0% VOC

± 12 HODIN

RUČNĚ - LEŠTIČKOU - STROJNĚ

RMC CLEANER

DLE NORMY:
35 g/m2 ± 5 (= cca 25 m2/l)

BALENÍ: 1 l - 5 l

RMC FR Oil 2C

Zpomalovač hoření - olej

0% VOC

RUČNĚ
LEŠTIČKOU
STROJNĚ
DLE NORMY:
16 g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/l)

± 24 HODIN

5 DNÍ

RMC CLEANER

SADA A+B: 1,3 l - 3,5 l

POZOR!
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ
Lněný olej je přírodním produktem a   
nehrozí u něj nebezpečí samovznícení. U
hadrů nasáklých olejem však to riziko hrozí.  
Při oxidaci oleje dochází k akumulaci tepla,
které může vést k samovznícení. Před likvidací proto ponořte hadry do vody.

Vzhledem ke speciálním vlastnostem tohoto systému je třeba věnovat každému projektu zváštní pozornost.  
V případě potřeby kontaktujte naše obchodní zástupce.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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› TRANSPARENTNÍ A TRVALÁ OCHRANA

RMC Invisible Oil System

Zaměřeno na originální vzhled dřeva!
Všichni máme rádi barvy, ale občas si chceme vybrat určitý druh dřeva právě
pro jeho charakteristický odstín, který chceme zachovat.
Právě pro takový typ požadavku jsme vyvinuli povrchovou ochranu pro dřevo
světlých barev, jako je například dub. Po ošetření povrchu olejem RMC Invisible
Oil System bude zachován původní odstín dřeva a garantována spolehlivá
ochrana.
RMC Invisible Oil System je založen na kombinaci oleje RMC Invisible Oil a
jedné vrstvy údržbového oleje RMC Invisible Maintenance Oil. Výsledkem je
povrch odolný vůči oděru a vodě.

Unikátní vlastnosti:
› Vhodný na dub a jiné dřeviny světlé barvy.
› Šetrný k životnímu prostředí: 0% VOC.
› Neobsahuje vodu ani rozpouštědla.
› Práce bez “kocourů”.

Aplikace ve 2 jednoduchých krocích:
1. Naneste RMC Invisible Oil.
2. Naneste RMC Invisible Maintenance Oil.
Každý produkt stačí aplikovat pouze jednou!

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RMC Invisible Oil
0% VOC

RUČNĚ - LEŠTIČKOU

1 LITR = 50 – 60 m2

± 12 HODIN

RMC CLEANER

BALENÍ: 100 ml - 1 l

POZOR!
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem a nehrozí u něj nebezpečí
samovznícení. U hadrů nasáklých
olejem však to riziko hrozí.
Při oxidaci oleje dochází k akumulaci tepla, které může vést k
samovznícení. Před likvidací proto
ponořte hadry do vody.

RMC Invisible Maintenance Oil
0% VOC

RUČNĚ - LEŠTIČKOU

0,5 LITR = 75 - 100 m2

± 6 - 8 HODIN

± 5 DNÍ

BALENÍ: 100 ml - 0,5 l

POZOR!
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem a nehrozí u něj nebezpečí
samovznícení. U hadrů nasáklých
olejem však to riziko hrozí.
Při oxidaci oleje dochází k akumulaci tepla, které může vést k
samovznícení. Před likvidací proto
ponořte hadry do vody.

› Nikdy navzájem nemíchejte RMC Invisible Oil a RMC Invisible Maintenance Oil.
› RMC Invisible Oil se nemíchá s akcelerátorem (B) ze sady RMC Oil Plus 2C.
› RMC Invisible Oil System může být aplikován pouze na hladce broušený povrch. Nepoužívejte na kartáčované dřevo.
› RMC Invisible Oil System není vhodný pro průmyslové použití. V případě zájmu kontaktujte, prosím, naše technické
oddělení.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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©Bar Sur Loup Cafe, Austrálie - RMC Oil Plus 2C, Natural
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ÚDRŽBA
Údržbové produkty Rubio® Monocoat prodlouží  životnost ochranné vrstvy na vašem dřevě. K dispozici je celá řada  
prostředků, díky kterým je olejovaný povrch udržován v dokonalém stavu.

› BĚŽNÝ ÚKLID

RMC Soap - Mýdlo
RMC Soap je mýdlo určené na použití při pravidelném úklidu dřevěných podlah
ošetřených olejem. Odstraňuje špínu i mastnotu a zároveň udržuje přirozený,
matný vzhled dřevěné plochy.
RMC Soap se dodává v podobě koncentrátu, takže je použití ekonomicky
výhodné.

0% VOC

Max. 50 m2 à 100 ml/10 l vody

RUČNĚ - STROJNĚ

LÁHEV: 1 l - 2 l

RMC Surface Care – čištění malých ploch
RMC Surface Care je přípravek na rychlé očištění, otření menších ploch, který
je vždy hned k dispozici. Hodí se na menší části u podlah, jídelní a konferenční
stoly, barové pulty, apod…

0% VOC

RUČNĚ - STROJNĚ

EKOSPREJ: 750 ml

› Úklidové prostředky RMC Soap a RMC Surface Care doporučujeme používat max. 1x týdně. Příliš časté používání  
   RMC Soap a RMC Surface Care může zanechat na povrchu tenkou vrstvičku, na kterou by se mohly chytat nečistoty.
› Po vytření podlahy nenechávejte na povrchu stát vodu. Na vlhkou podlahu nevstupujte, nechte ji úplně zaschnout.
› Nejlépe vytřete tak, že použijete 2 kbelíky: jeden na mýdlový roztok a druhý na vymáchání  špinavého mopu.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Jak postupovat při
prvním úklidu po
aplikaci oleje?

Povoleno po 5 dnech
po aplikaci

Povoleno po zaschnutí po
24 až 36 hodinách

Jak následně udržovat
podlahu čistou?

Častý úklid

Max. jednou týdně

Legenda:

ÚKLID SUCHOU CESTOU
Vysavač, smeták, apod...

RMC SOAP nebo
RMC SURFACE CARE
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› ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN
Přestože většina běžného znečištění může být snadno odstraněna mýdlem RMC Soap nebo přípravkem RMC
Surface Care, vyvinula  firma Rubio® Monocoat také speciální řadu odstraňovačů skvrn na řešení většího  znečištění
dřevěných povrchů. Na vápnité skvrny efektivně použijeme RMC Limespot Remover, na mastnotu je určený RMC
Grease Remover a na černé skvrny z tříslovin je tu RMC Tannin Remover. Pokud došlo k vsáknutí nečistoty do
hloubky, může být zasažené místo lokálně přebroušeno a přeolejováno.

RMC Grease Remover
› Na mastné skvrny
  Např. olivový/fritovací olej, brambůrky, mastné potraviny, apod.
› A také: stopy po podpatcích nebo leštidle na podlahy

RUČNĚ

30 MIN.

EKOSPREJ: 500 ml

RMC Limespot Remover
› Na vápnité a další skvrny zásaditého původu
Např. voda z radiátoru, moč, rez apod.
› A také: bílé kroužky od vody

RUČNĚ

30 MIN.

EKOSPREJ: 500 ml

RMC Tannin Remover
› Na začernalá místa po reakci s tříslovinami, např. po plechovkách s nápoji,
pod květináči apod.
› A také:
- Na podlahy po styku s vodou.
-  Na začernalé dřevo v exteriéru (spodní části dveří, fasád, chodníčky apod.)

RUČNĚ

30 MIN.

EKOSPREJ: 500 ml

TIP:
› Po ošetření povrchu některým z výše uvedených prostředků můžete v případě potřeby na místo nanést trochu oleje
  v původním barevném odstínu.
› Pokud je povrch příliš citlivý na vznik skvrn, obnovte ochrannou vrstvu olejem RMC Oil Plus 2C
  (v původním barevném odstínu).

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.

33

JAK NA SKVRNY?

1

RMC SOAP nebo
RMC SURFACE CARE
Pokud nedošlo k odstranění,
pokračujte krokem 2.

2

NEBO

NEBO

SPECIÁLNÍ ODSTRAŇOVAČE SKVRN
fleky od vápenité vody, mastné skvrny  
a začernalá místa od tříslovin
Pokud fleky odolaly,
přejděte ke kroku 3.

3

+

RMC OIL PLUS 2C

Místo přebrušte a naolejujte.

Legenda:

RMC SOAP nebo
RMC SURFACE CARE

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC GREASE
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

LOKÁLNÍ
BROUŠENÍ

RMC OIL
PLUS 2C
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› OŽIVENÍ A RENOVACE POVRCHU

RMC Refresh Eco

Rychlé oživení vašeho dřeva…
Pro rychlé přeleštění povrchu a oživení všech olejovaných ploch je zde RMC
Refresh Eco ve spreji. V závislosti na stupni opotřebení povrchu je možné tento
přípravek používat několikrát do roka, zejména pak na místech, která nám
připadají suchá.

0% VOC

1 LITR = ± 100 m2

RUČNĚ

EKOSPREJ: 500 ml - 1 l

± 1 HODINA

POZNÁMKA:
RMC Refresh Eco neobsahuje pigmenty.
K obnově barevného odstínu použijte RMC Oil Plus 2C v původní barvě.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Oživení povrchu
dřeva.

1

2

Obnova barevného
odstínu a ochranné
vrstvy.

1

2

Legenda:

RMC SOAP nebo
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO

BROUŠENÍ
V případě potřeby

RMC OIL PLUS 2C
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› ÚDRŽBOVÝ OLEJ

RMC Universal Maintenance Oil
Univerzální údržbový olej – unikátní produkt

RMC Universal Maintenance Oil je produkt určený na údržbu dřeva ošetřeného
olejem Rubio® Monocoat Oil, a také na obnovu povrchů, kde byla provedena
povrchová úprava oleji od jiných výrobců.
RMC Universal Maintenance Oil se dodává v bezbarvé, bílé a černé barvě.
Barevný odstín volíme podle toho, jak chceme ovlivnit výsledný vzhled
ošetřovaného povrchu.

Proč je RMC Universal Maintenance Oil unikátní?
› Univerzální použití
RMC Universal Maintenance Oil lze používat na všech olejovaných površích a
dokonce i na  dřevo ošetřené lakem, který již začíná vykazovat znaky stárnutí
– mikro prasklinky.
› Zvýšená odolnost
RMC Universal Maintenance Oil nejenom oživí povrch, ale také zvýší
odolnost vůči vodě či jiným kapalinám. Právě tento olej se perfektně hodí
do míst vyžadujících zvýšenou ochranu, jako jsou např. veřejné prostory,
kanceláře, restaurace, hotely apod.
› Přidá i lesk
Uživatelé, kteří upřednostňují lesklejší povrchovou úpravu, mohou použít
RMC Universal Maintenance Oil pro přidání jemného lesku na povrch dřeva.

0% VOC

BALENÍ: 0,5 l

POZOR!

RUČNĚ - LEŠTIČKOU

0,5 LITRU = 75 - 100 m2

± 6 - 8 HODIN

± 3 DNY

NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem a nehrozí u něj nebezpečí
samovznícení. U hadrů nasáklých
olejem však to riziko hrozí.
Při oxidaci oleje dochází k akumulaci tepla, které může vést k
samovznícení. Před likvidací proto
ponořte hadry do vody.

POZNÁMKA:
Pokud povrch začne vykazovat příliš velké opotřebení nebo je potřeba obnovit barvu, použijte
RMC Oil Plus 2C v původním barevném odstínu.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RMC EasyCare Box &
RMC Maintenance Box

Údržbové sady obsahují vše potřebné na péči o
podlahy či nábytek, aby vydržel v perfektním stavu
po mnoho let. Zeptejte se nás na možnosti a my
vám připravíme sadu přesně podle vašich potřeb.

©Univerzita Groningen, Nizozemí - RMC Oil Plus 2C, Pure
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PŘÍPRAVA
Pro dokonalý výsledek povrchové úpravy dřeva ve venkovním prostředí je třeba dřevo správně připravit: očistit od
prachu a špíny. Pro tento účel se používá čistič dřeva RMC Exterior Wood Cleaner.

RMC Exterior Wood Cleaner
Výkonný čistič dřeva v exteriéru

RMC Exterior Wood Cleaner se používá na čištění dřevěných teras, plotů,
pergol venovních dveří apod… Přípravek odstraňuje zašedlou barvu dřeva,
špínu a staré usazeniny a mechy. RMC Exterior Wood Cleaner lze použít na
všechny druhy dřeva.

0% VOC

RUČNĚ - STROJNĚ

VODA

1 LITR = ± 15 m2

LAHEV: 100 ml - 1 l
KANYSTR: 5 l

Před aplikací některého z našich olejů pro venkovní použití je nutné dřevo
umýt čističem  RMC Exterior Wood Cleaner – to platí pro nové, staré nebo již
natřené dřevo.

Výhody:
U NOVÉHO DŘEVA
› Odstraňuje mastnotu u některých druhů dřevin.
› Otevírá póry a umožňuje tak lepší proniknutí oleje do struktury dřeva.
U STARŠÍHO NEBO JIŽ NATŘENÉHO DŘEVA
› Odmastí a obnoví zašlý povrch dřeva. Výsledkem olejování bude jednotnější
  a sytější vzhled zvoleného barevného odstínu.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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©Lavičky na Hlavním nádraží, Švédsko
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BAREVNÝ PODKLAD (VOLITELNÝ)
V současné architektuře je exteriéru kladen každým rokem stále větší význam. Rubio® Monocoat  přispívá k tomuto
trendu dekorativní a trvanlivou povrchovou úpravou dřeva pomocí oleje RMC Hybrid Wood Protector (HWP). Pro
dosažení ještě intenzívnějšího barevného odstínu jsme nedávno přidali do naší nabídky barevný podkladní nátěr
RMC Sunprimer HWP.

RMC Sunprimer HWP

Pro sytější barvu u svislých konstrukcí
Rubio® Monocoat Sunprimer HWP je základní nátěr na bázi vody omezující
účinky UV záření, který může být použit jako volitelný nátěr před aplikací finální
vrstvy oleje RMC Hybrid Wood Protector na dřevo instalované na svislých
konstrukcích.
RMC Sunprimer HWP, který se vždy používá ve stejné barvě, jako RMC Hybrid
Wood Protector, zaručuje hlubokou penetraci barevných pigmentů díky
nanotechnologii. Výsledkem bude sytější barevný odstín.

0% VOC

RMC CLEANER

RUČNĚ - STROJNĚ

1 LITR = ± 10 - 35 m2

± 24 HODIN

BALENÍ:
100 ml - 1 l- 5 l - 20 l

Unikátní vlastnosti:
› K okamžitému použití
› Zachová přirozený vzhled dřeva
› Zajistí výraznější a sytější barevný odstín u svislých konstrukcí
› Větší krycí schopnost sjednotí barevné rozdíly dřeva
› K dostání ve 20 unikátních barvách

TIP:
› Před aplikací RMC Sunprimer HWP vždy používejte RMC Exterior Wood Cleaner, významně tím prodloužíte
  životnost povrchové úpravy.
› Po aplikaci základního nátěru RMC Sunprimer HWP vždy používejte RMC Hybrid Wood Protector ve stejném
barevném odstínu.
APLIKACE V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZECH:
› Do oleje RMC Hybrid Wood Protector je nutné přidat 10% RMC Akcelerátor – komponent B.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Barvy:

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

WHITE

PURE

NATURAL

TEAK

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

ROYAL

CHOCOLATE

CHARCOAL

GREY

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

BLACK

LOOK IPE

LIGHT GREY

TAUPE

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

SUNFLOWER

VEGGIE

DOLPHIN

LAGOON

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

Sunprimer HWP &
Hybrid Wood Protector Hybrid Wood Protector

DRAGONFRUIT

PIGLET

POPPY

SUNSET

TIP:
RMC Hybrid Wood Protector obsahuje různé pigmenty, které chrání dřevo před šednutím. UPOZORNĚNÍ: Barevný
odstín PURE (čirý) pigmenty neobsahuje, takže může dojít k rychlejšímu zešednutí dřeva.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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OCHRANNÝ NÁTĚR

› OCHRÁNÍ A BAREVNĚ NATÓNUJE DŘEVO POUZE JEDNOU VRSTVOU

RMC Hybrid Wood Protector
RMC Hybrid Wood Protector je vynikajícím řešením pro ochranné nátěry
dřeva v exteriéru. Na ochranu dřeva a jeho obarvení stačí nanést pouze jednu
vrstvu oleje. Snadná aplikace a jednoduchá údržba je hlavní výhodou tohoto
produktu.

Rubio® Monocoat
Hybrid Wood Protector,

kvalitni a vysoce ceneny pro
vsestranne pouziti !

0% VOC

RMC CLEANER

RUČNĚ – STROJNĚ
VÝROBNÍ LINKY

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10
DD+ / NO FORMALDEHYDE

EXTERIÉR: 1 litr = ± 30 m2
INTERIÉR: 1 litr = ± 50 m2

BALENÍ: 20 ml - 100 ml
0,5 l - 1 l - 2,5 l
POZOR!

± 24 HODIN

NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem a
nehrozí u něj nebezpečí samovznícení.
U hadrů nasáklých olejem však to riziko
hrozí. Při oxidaci oleje dochází k akumulaci tepla, které může vést k samovznícení.
Před likvidací proto ponořte hadry do
vody.

± 24 - 36 HODIN

7 DNÍ

Unikátní vlastnosti:
› Založeno na technologii RMC s použitím UV stabilizátoru.
› Snadná aplikace: bez kocourů, rychle zasychá.
› Ekonomicky výhodný: 1 vrstva, minimální spotřeba.
› Ohleduplný k životnímu prostředí: neobsahuje vodu, rozpouštědla nebo VOC
(těkavé organické sloučeniny).
› Univerzální: vhodný téměř pro všechny typy dřevin v interiéru i exteriéru.
› Estetický: 12 moderních barevných odstínů a 8 atraktivních barev řady pop
  colours!

Certifikáty:

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt
nach DIBtGrundsätzen
Z-157.10-114

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für
Bautechnik

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Aplikace ve 3 jednoduchých krocích:
Příprava:
• Navlhčete dřevo.
• Umyjte povrch středně tvrdým nylonovým kartáčem a přípravkem RMC Exterior Wood Cleaner.
• Opláchněte důkladně vodou tak, aby se již netvořila pěna.
Pozn.: Toto je třeba provést před ošetřením starého i nového dřeva.

KROK 1

KROK 2

KROK 3

Krok 1: Naneste olej.
Krok 2: Nechte chvilku reagovat.
Krok 3: Odstraňte přebytečný olej.

DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU!
RMC Hybrid Wood Protector lze také použít na povrchy v interiérech   např: dřevěné podlahy, dřevěný nábytek v
koupelnách, kuchyňské pracovní desky apod. Pro zvýšení odolnosti těchto intenzívně namáhaných povrchů je nutné
do oleje přidat 10% přípravku RMC Accelerator (komp. B).
APLIKACE V PRŮMYSLOVÝCH PROVOZECH
Do oleje RMC Hybrid Wood Protector je nutné přidat 10% RMC Akcelerátor – komponent B.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RMC Hybrid Wood Protector je k dispozici ve 12 tradičních barevných odstínech a 8 atraktivních
barev řady POP colours. Barvy se mohou navzájem míchat.

Tradiční barvy:

WHITE

PURE

NATURAL

TEAK

ROYAL

CHOCOLATE

GREY

BLACK

LOOK IPÉ

LIGHT GREY

TAUPE

CHARCOAL

SUNFLOWER

VEGGIE

DOLPHIN

LAGOON

DRAGONFRUIT

PIGLET

POPPY

SUNSET

POP colours:

TIP:
RMC Hybrid Wood Protector obsahuje různé pigmenty, které chrání dřevo před šednutím.
UPOZORNĚNÍ: Barevný odstín PURE (čirý) pigmenty neobsahuje, takže může dojít k rychlejšímu zešednutí dřeva.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Chcete dosáhnout vzhledu
staršího dřeva? S námi to
dokážete!
Pomocí přípravku Rubio® WoodCream
okamžitě   dosáhnete vzhledu staršího dřeva a
současně povrch ochráníte vrstvou, která odpuzuje vodu. Jedná se o revoluční technologii
vyvinutou v Rubio® Monocoat.
Více informací na další straně.

©La Varenne, Francie
RMC Hybrid Wood Protector
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RUBIO® WOODCREAM
Dřevo, v kombinaci s dalšími materiály, je stále více používáno na obklady   fasád, stavby zahradních domků,
vjezdových bran apod., přičemž může být chráněno různými způsoby.  Rubio® Monocoat má již řadu let v nabídce
úspěšný produkt  RMC Hybrid Wood Protector. Jedná se o vysoce kvalitní olej určený do exteriéru, který ochrání
povrch dřeva pouze jednou vrstvou a je k dostání ve 20 barevných odstínech.
Dřevo je však také krásné, když přirozeně zestárne. Právě pro ty, kteří preferují vzhled staršího dřeva, je
určený přípravek Rubio® WoodCream vyvinutý odborníky v Rubio® Monocoat. Díky nové technologii
dokážeme poskytnout dřevu ochrannou vrstvu odpuzující vodu a současně vzhled staršího dřeva.

Rubio® WoodCream
Rubio® WoodCream je přípravek husté konzistence vyrobený na bázi vody, po
jehož aplikaci získá povrch dřeva vlastnosti odpuzující vodu s dlouhodobým
efektem.
Díky husté struktuře se velmi snadno aplikuje na dřevo u svislých konstrukcí,
protože nestéká. Rubio® WoodCream je dodáván v 7 odstínech šedi, které
dávají povrchu podobu staršího dřeva. Lze zvolit i bezbarvou variantu, která
poskytne dřevu ochranu proti působení vody, přičemž dřevo může stárnout
přirozenou cestou. Tímto odstínem můžeme chránit i starší povrchy dřeva v
exteriéru.
V závislosti na zvoleném barevném odstínu, druhu dřeva a orientaci vůči
světovým stranám, vydrží barva na dřevě mezi 2 a 5 lety. Po této době bude
dřevo postupně šednout přirozeným způsobem. Voděodpudivý efekt se bude
postupně ztrácet po cca 2 letech.

Rubio® WoodCream,

pro ziskani starsiho vzhledu
u svislych drevenych konstrukci
a maximalni ochrany !

0% VOC

RUČNĚ

± 12 HODIN

VODA
± 15 m2/l

BALENÍ:
100 ml - 1 l - 2,5 l - 5 l - 20 l

Unikátní vlastnosti:
› Odpuzuje vodu.
› Samočistící.
› Hustá konzistence pro optimální způsob nanášení.
› Výběr ze 7 barevných odstínů pro postaršení a bezbarvé provedení
   pro ochranu starších dřevěných konstrukcí.
› 100% ekologický,  0% VOC (bez rozpouštědel)
› Nevytváří na povrchu film. Neloupe se.
› Vynikající ochrana měkkých dřevin.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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ODPUZUJE VODU A DLOUHODOBĚ
CHRÁNÍ POVRCH
Rubio® WoodCream je přípravek husté konzistence vyrobený
na bázi vody, po jehož aplikaci získá povrch dřeva vlastnosti
odpuzující vodu s dlouhodobým efektem. Stejně jako u
kachního peří, po dešti se voda nevsákne, ale pouze steče
po povrchu. Takto získaná vlastnost zvyšuje odolnost dřeva
a zřetelně zpomaluje    růst řas a mechů. Vzhledem k tomu,
že Rubio® WoodCream proniká hluboko do dřeva a přitom
zůstává prodyšný, zvyšují se izolační vlastnosti ošetřeného
dřeva
Voda se vsakuje
Neošetřeno produktem Rubio® WoodCream

SAMOČISTÍCÍ FUNKCE
Tento perličkový efekt má také samočistící funkci. Kapky deště
kloužou po povrchu dolů a cestou berou i prach a nečistoty,
které jim stojí v cestě. Dřevo pak vydrží mnohem déle v čistém
stavu.
Odpuzuje vodu
Ošetřeno produktem Rubio® WoodCream

HUSTÁ KONZISTENCE
Nátěrové hmoty jsou obvykle k dostání v tekuté formě, což
při práci způsobuje určité potíže - zejména pak na svislých
plochách. Brzy máme zacákanou spodní část natírané plochy,
podlahu i oděv… Rubio® WoodCream je hustý a je velmi
snadné s ním pracovat nejen na svislých plochách, ale i nad
hlavou.

dřevěný obklad, dřevěná brána,…
dešťová kapka
účinek vody

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Aplikace ve 3 jednoduchých krocích:
Příprava: Díky husté konzistenci se s nátěrem Rubio® WoodCream velmi snadno pracuje. Bez cákanců na podlaze nebo na
oděvu. Rubio® WoodCream doporučujeme nanášet  dle níže uvedeného postupu ve 3 krocích:

Krok 1: Nanášejte pouze na suchou a čistou plochu svislých
konstrukcí. U silně znečistěných ploch, dřevin obsahujících přírodní
oleje, plísně apod. očistěte dřevo čističem RMC Exterior Wood
Cleaner. Čistič musí být dobře opláchnut vodou před aplikací  Rubio®
WoodCream. Před použitím čističe pročtěte technický list produktu.

Krok 2: Obsah plechovky Rubio® WoodCream před použitím dobře
promíchejte a naneste štětcem na svislý povrch. Roztírejte ve směru
vláken dřeva, neřeďte.

Krok 3: Plochu hned setřete houbou nebo hadrem ve směru vlákna.
Nenechte přebytky zaschnout. Není třeba nanášet příliš silnou
vrstvu, jen to, co dřevo může absorbovat je to, co je zapotřebí pro
účinnou ochranu.

Potřebné nástroje:

RMC Brush

štětec standard 100

RMC Sponge
houba standard

RMC Cloths

bavlna - balík 1kg

RMC Cloths

tkanina - balík 10kg

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Barvy na borovici:

TRANSPARENT #0

AGED #1

AGED #2

AGED #3

AGED #4

AGED #5

AGED #6

AGED #7

Barvy na thermoborovici:

TRANSPARENT #0

AGED #1

AGED #2

AGED #3

AGED #4

AGED #5

AGED #6

AGED #7
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©Carana Beach Resort, Jižní Afrika
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ÚDRŽBA
› ČIŠTĚNÍ

RMC Exterior Soap
RMC Exterior Soap je mýdlo určené k čištění a doplnění výživových látek. Tento
produkt se používá při průběžné údržbě dřeva v exteriéru, které bylo ošetřeno
některým z produktů řady Rubio® Monocoat určených pro venkovní použití.

0% VOC

± 30 MIN

RUČNĚ

VODA

1 l na 3 l vody

BALENÍ: 1 l a 5 l

RMC Exterior Soap Ecospray
RMC Exterior Soap Ecospray je šikovným pomocníkem při čištění a údržbě
menších ploch. Jedná se o pohotovostní verzi mýdla RMC Exterior Soap,
kterým se též dá sprej opakovaně doplňovat.

0% VOC

EKOSPREJ: 500 ml

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Jak udržovat dřevo
v exteriéru čisté?

Legenda:

RMC EXTERIOR SOAP nebo
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
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› OŽIVENÍ A RENOVACE
Oživení a renovace dřeva opatřeného nátěrem RMC Hybrid Wood Protector se provádí stejným produktem a ve
stejném barevném odstínu, který byl původně použitý. Před aplikací není nutné povrch přebrousit. Před renovací  
umyjte plochu čistou vodou  nebo – v případě výskytu mechu – použijte čistič RMC Exterior Wood Cleaner.
Jak často provádět údržbu?
U svislých konstrukcí se bude doba lišit v závislosti na orientaci vůči světovým stranám, druhu dřeva, zvoleném
barevném odstínu apod.  U teras by měla údržba proběhnout každý rok.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Terasy nebo
svislé dřevo

NA TERASE SE
VYSKYTUJE MECH

NA TERASE
NENÍ MECH

1

1

2

2

3

3

JAK ČASTO?
Terasy:
- ročně
Svislé dřevo:
- 1. údržba: po prvním roce
- Další údržba: každých 3-5 let

Legenda:

RMC EXTERIOR
WOOD CLEANER

NECHAT
USCHNOUT

RMC HYBRID
WOOD PROTECTOR

MYTÍ VODOU

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ
BAREVNÝ PODKLAD

60
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BAREVNÝ PODKLAD (VOLITELNÝ)
Pro realizaci různých projektů vyráběných na průmyslových linkách byl ve firmě Rubio® Monocoat vyvinutý barevný
podkladní nátěr RMC Nano Industrial. Molekulární vazba mezi finální vrstvou oleje Rubio® Monocoat a vláknem
dřeva zůstává zajištěna.

› BAREVNÉ PODKLADNÍ NÁTĚRY

RMC Nano Industrial
Barevný podklad

RMC Nano Industrial je produkt určený k obarvení dřeva na průmyslových
linkách. Při použití tohoto produktu nedochází k reakci s tříslovinami
obsaženými ve dřevě a kryje bělové dřevo.

Rubio® Monocoat Nano
Industrial,

prumyslovy barevny
podkladni nater na bazi
nanotechnologie !

0% VOC

± 30 s - 10 min

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

VODA

± 5 - 20 g/m2

BALENÍ:
100 ml - 1 l – 5 l – 20 l

Unikátní vlastnosti:
› Rychle zasychá: vhodný pro aplikaci na průmyslových linkách.
› Ekologický: neuvolňuje žádné toxické ani dráždivé výpary.
› K dispozici v 9 barevných odstínech:
Smoke: kouřový vzhled.
Fumed: vzhled starého dřeva.
Barvy: konstrastní nebo doplňkové barevné efekty.
Barvy se mohou navzájem míchat.
› Barvy je možné zesvětlit použitím přípravku RMC Nano Industrial Dilution Medium.
› Při návrhu vlastního barevného odstínu Vám pomůžeme.

Barvy:

WHITE

FUMED LIGHT

NATURAL OAK

BROWN TEAK

BLACK

FUMED INTENSE

SMOKE

WHITE 01

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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OCHRANNÝ NÁTĚR
V průmyslových provozech je možné aplikovat ochranný olejový nátěr naší známou technologií nebo UV vytvrzovací
olej RMC Oil UV R2. Další ochrannou vrstvou RMC Oil UV Topcoat R2 získáme odolný povrch s dlouhodobým
účinkem.

› PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

RMC Oil UV R2
UV vytvrzovací olej

RMC Oil UV R2 je UV vytvrzovací olej určený pro průmyslové olejovací linky.
Výroba oleje je založena na naší technologii molekulární vazby s vlákny dřeva.

0% VOC

BALENÍ: 1 kg - 5 kg
POZOR!

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ

12 - 16 g/m2 I
IHNED PO UV VYTVRZENÍ
RMC CLEANER

NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem a
nehrozí u něj nebezpečí samovznícení. U hadrů nasáklých olejem
však to riziko hrozí. Při oxidaci oleje
dochází k akumulaci tepla, které
může vést k samovznícení. Před likvidací proto ponořte hadry do vody.

Unikátní vlastnosti:
› Obarví a ochrání dřevo jedinou vrstvou.
› Minimální spotřeba: 12 - 16 g/m2.
› 0% VOC!
› K dispozici ve všech standardních
barvách pro interiér.

› Neobsahuje vodu.
› Energeticky úsporný – díky aplikaci pouze
v jedné vrstvě
› Obnova povrchu je možná olejem
RMC Oil Plus 2C.
› Dlouhodobá ochrana

RMC Oil UV Topcoat R2
Extra ochranná vrstva

RMC Oil UV Topcoat R2 se aplikuje jako extra ochranná vrstva na RMC Oil
UV R2. Výsledkem je sytější barva oleje RMC Oil UV R2. Vyššího lesku pak
můžeme dosáhnout, pokud před UV vytvrzením ještě povrch přebrousíme.

0% VOC

PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ
4 - 7 g/m2
IHNED PO UV VYTVRZENÍ

RMC CLEANER

BALENÍ: 1 kg - 5 kg
POZOR!
NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ

Lněný olej je přírodním produktem a
nehrozí u něj nebezpečí samovznícení. U hadrů nasáklých olejem
však to riziko hrozí. Při oxidaci oleje
dochází k akumulaci tepla, které
může vést k samovznícení. Před likvidací proto ponořte hadry do vody.

Unikátní vlastnosti:
› Vynikající spotřeba: 4 - 7 g/m2.
› Energeticky úsporný.
› Zachovává přírodní vzhled dřeva.
› Neobsahuje vodu.

› Přátelský k přírodě – výroba
   na bázi přírodních olejů
› Z rukou lze umýt  vodou a mýdlem.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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LED VYTVRZOVÁNÍ
V Rubio® Monocoat rádi určujeme trendy a za věci, kterým věříme, se nebojíme  dát ruku do ohně. Když jsme v
roce 2005 uvedli na trh svůj první olej, bylo naší prioritou vyvinout produkt, který je bezpečný jak pro uživatele, tak
pro životní prostředí. RMC Oil neobsahuje rozpouštědla (VOC 0%) ani vodu, základem je přírodní olej. Rozšíření
našeho sortimentu o LED technologii proto dokonale zapadá do našeho obchodního záměru, kde ekologie hraje
hlavní roli.

RMC LED Oil

Jedna vrstva stačí
Rubio® LED Oil je vysoce kvalitní tvrdý voskový olej, který, stejně jako ostatní
oleje RMC, je založen na naší technologii, při níž dochází k molekulární vazbě
s vlákny dřeva. RMC LED Oil je díky kombinaci vynikajících vlastností, jako je
dlouhodobá odolnost vůči oděru a snadná údržba, dokonalým partnerem pro
projekty.
V okamžiku, kdy je RMC LED Oil osvícen světlem LED, dojde k vytvrzení
ochranné vrstvy oleje a podlaha je ihned pochozí.  Dosažená časová úspora
bude developerům znít jako rajská hudba, neboť čas je to, co je vždycky
omezuje.

Rubio Monocoat LED Oil,
®

zalozeno na nasi znackove
technologii molekularni vazby !

0% VOC

OKAMŽITÉ VYZRÁNÍ
LED OSVĚTLENÍM

RUČNĚ
STROJNĚ
NA MÍSTĚ

RYCHLÁ VODĚODOLNOST
PO 2 HODINÁCH

± 15 - 18 g/m2
V ZÁVISLOSTI NA PŘÍPRAVĚ

RMC CLEANER

BALENÍ: 100 g - 1 kg - 5 kg

Unikátní vlastnosti:
› aplikace pouze v jedné vrstvě
› 0% VOC
› přirozený vzhled i na dotyk jako u oxidativních olejů RMC
› dlouhodobá ochrana a zabarvení dřeva
› snadná údržba prostředky RMC
› snadné použití, netvoří se přesahy
› lze použít na téměř všechny druhy dřeva
› 40 unikátních a sytých barevných odstínů

Barvy:
RMC LED Oil je k dispozici ve 40 různých barvách. Na dokonalou povrchovou
úpravu dřeva bez kompromisů stačí použít jednu vrstvu – přirozený vzhled dřeva
zůstává. Jednotlivé barvy je možné navzájem míchat. Barvy jsou stejné jako v
nabídce olejů RMC Oil Plus 2C.

*Barevný odstín Silver Grey je k dispozici pouze
ve dvousložkové sadě (A + B komp.) 1 kg nebo 5 kg.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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MALÁ EKOLOGICKÁ STOPA

Používání LED lamp zanechává mnohem menší ekologickou stopu, než při použití UV lamp. Neobsahují rtuť,
neuvolňují nepříjemné výpary ani ozon. To uživatelům šetří nemalé peníze, protože na linkách není nutné
instalovat odsávací zařízení. Další výhodou je, že LED lampy jsou z velké části recyklovatelné a na rozdíl od UV
lamp u nich není nevyžadována speciální likvidace jako chemického odpadu.

ENERGETICKÁ ÚSPORA

LED lampy mají mimořádně dlouhou životnost – až 20.000 hodin, zatímco UV lampy 700-1000 hodin. Také
nepotřebují prakticky žádnou údržbu a spotřebují až o 80% méně energie než tradiční rtuťové UV lampy.
Při použití tradičních UV lamp musíme také počítat s časem, který je třeba na zahřátí na provozní teplotu a
následné chladnutí. Časté zapínání a vypínání těchto lamp zřetelně snižuje jejich životnost. To výhodou LED
lamp je, že jsou účinné ihned po zapnutí a dá se s nimi pracovat okamžitě. Opakované zapínání a vypínání LED
lamp nemá na jejich životnost vliv, takže je práce s nimi rychlá a efektivní.
LED lampy mohou být jednoduše připojeny do standardní elektrické sítě – není potřeba investovat peníze do
vysokonapěťových rozvodů.

PODLAHY JSOU OKAMŽITĚ POCHOZÍ

Po aplikaci RMC LED Oil může být olej ihned vytvrzen světlem LED. Olej může být aplikován přímo na místě
instalace nebo průmyslově na výrobní lince. Na podlahu lze ihned vstupovat nebo dřevo balit k expedici
okamžitě po ošetření, což nám poskytuje obrovskou časovou úsporu. Technologie RMC LED je proto tím
nejlepším řešením při realizacích projektů, kde čas hraje důležitou roli.

ODOLNOST VŮČI NÁRAZŮM

LED lampy jsou velmi odolné vůči nárazům. Na rozdíl od jiných typů lamp snášejí také chlad a vibrace, což je
velkou výhodou zejména při realizacích přímo na místě stavby.

OPTIMALNÍ VÝNOS

Investice do LED technologie na povrchovou úpravu dřeva je velice výhodná. Pořizovací cena zařízení na LED
vytvrzování (průmyslového nebo ručního) je zanedbatelná v porovnání s úsporami, které nám LED technologie
přinese. Dalšími výhodami jsou značné úspory na platbách za el. energii, dlouhá životnost LED lamp a
zejména pak velká časová úspora při realizacích. Vzhledem k tomu, že k vytvrzení ochranné vrstvy dochází ihned
po kontaktu se světlem LED, není třeba dodržovat žádné ochranné lhůty jako u standardních olejů, ale projekty je
možné předávat ihned po dokončení povrchové úpravy!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
› RMC LED Oil při práci nesmí přijít do styku s přímým denním světlem. Po ozáření denním světlem olej zaschne a nedá
se dále zpracovávat. Během aplikace je třeba zastínit okna.
› Rubio® Monocoat také nabízí strojní vybavení pro LED vytvrzování – viz str. 66-67.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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NANÁŠECÍ LINKY
› NANÁŠECÍ LINKA VÁLCOVÁ

Rubio® Monocoater,

idealni partner pro prumyslovou
povrchovou upravu dreva !
Rubio® Monocoater
Rubio® Monocoater je kompaktní nanášecí linka typu “vše v jednom”. V kombinaci
se širokou škálou produktů Rubio® Monocoat poskytuje efektivní způsob, jak
vytvářet kreativní a osobitou povrchovou úpravu dřeva. Naše linka prošla během
posledních let vývojem a na základě získaných zkušeností jsme její poslední model
ještě vyladili. Díky novému systému uzávěrky se současným nastavením tloušťky
olejové vrstvy je práce na lince Rubio® Monocoater 2017 ještě snadnější a přesnější!

Unikátní vlastnosti:
› 1 rám o rozměrech cca 5,2 x 1,12 m umístěný na základně nese 4 moduly.
› 3 samostatné pásové dopravníky.
› Centrálně umístěný displej s elektronickým ovládáním a nastavením rychlosti zajištuje
  dobrou viditelnost a kontrolu všech čtyř modulů.
› Elektronické nastavení pracovní výšky pro každou jednotku zvlášť.
› Dodáno ve smontovaném stavu (plug and play) – stačí připojit k el. síti a zařízení je
připravené k provozu.
› Připojení do sítě přes třífázovou  zásuvku 400 V 5x32A .
› Pracovní výška:  min/max 5-100 mm.
› Rychlost posuvu: 5 - 18 m/min.
› Výška pracovního stolu:  900 mm (± 25 mm).
› CE certifikace.
+
› Ovládání všech nastavení dávkovacího válce pouze jedním ovladačem.
› Nový pružinový uzávěr na obou stranách nanášecího válce brání jakýmkoli únikům oleje!

Modely:
› 420M / 420E
• Pásový dopravník: 420 mm
• Pracovní šířka: 400 mm
› 700M / 700E
• Pásový dopravník: 700 mm
• Pracovní šířka: 680 mm

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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› NANÁŠECÍ LINKA SPREJOVACÍ

Rubio® Monocoater Spray,

idealni na profilovane
drevo do exterieru !

Rubio® Monocoater Spray
Rubio® Monocoater je perfektní stroj určený na povrchovou úpravu podlahových
prken (RMC Nano Industrial, RMC Precolor Easy, RMC Oil Plus 2C and RMC Oil UV
R2). Rubio® Monocoater Spray byl vyvinutý pro povrchovou úpravu profilovaného
dřeva určeného do exteriéru. Rubio® Monocoater Spray je vybaven 2 automatickými
stříkacími pistolemi k olejování povrchu olejem Rubio® Monocoat Hybrid Wood
Protector.

Unikátní vlastnosti:
› 1 rám o rozměrech cca 5,2 x 1,12 m
  umístěný na základně nese 4 moduly.
› 2 samostatné pásové dopravníky +
2 nerezové válečkové dopravníky ve
sprejovací jednotce.
› Sprejovací jednotka se dvěma automa  tickými pistolemi.
› K dodání ve dvou verzích: aplikace nízkot  lakým čerpadlem 1K pro jednosložkový olej
  nebo 2K pro dvousložkový olej.
› Elektronické ovládání rychlosti každé
jednotky s ukazatelem rychlosti.

› Elektronické nastavení pracovní výšky
jednotek 1, 3 a 4.
› Centrálně umístěné ovládání umožňuje
  efektivní obsluhu všech 4 jednotek.
› Dodáno ve smontovaném stavu (plug
& play), stačí připojit k el. síti a zařízení je
připravené k provozu.
› Připojení do sítě přes třífázovou zásuvku
400V 5x32A.
› Pracovní výška: min/max 5 – 45 mm.
› Rychlost posuvu: konstantní 50 m/min.
› Výška pracovního stolu: 900 (± 25 mm).
› CE certifikace.

Modely:
› 320E
• Pásový dopravník: 320 mm
• Pracovní šířka: 300 mm

Naši experti  vás provedou instalací a nastavením zařízení. Můžete se také spolehnout na jejich zkušenosti s optimálním
nastavením stroje právě pro oleje řady Rubio® Monocoat.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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› PRŮMYSLOVÉ LED VYTVRZOVÁNÍ
Samostatnou LED vytvrzovací jednotku lze snadno zařadit do již existující nanášecí linky bez velkých pořizovacích
nákladů. Vzhledem k nulovým emisím ozónu není nutné instalovat žádné odsávání.

LED-CURING INDUSTRY UNIT
LED VYTVRZOVACÍ JEDNOTKA
INSTALOVANÁ NA LINCE RUBIO MONOCOATER

› PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ PRO LED VYTVRZOVÁNÍ
Pro stále náročnější podlahářský obor máme v nabídce profesionální LED vytvrzovací stroj na podlahy a dvě malá
ruční zařízení vhodná na méně přístupná místa, schody nebo pro truhlářské výrobky. Návratnost investice do
tohoto profesionálního vybavení je velice rychlá, zejména s ohledem na obrovskou časovou úsporu, kterou LED
vytvrzování přináší.

LED-CURING HAND UNIT
RUČNÍ LED VYTVRZOVÁNÍ

LED-CURING ON-SITE UNIT
LED VYTVRZOVÁNÍ PODLAH

LED-CURING HAND UNIT MONOLED
LED VYTVRZOVÁNÍ NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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LED Oil od Rubio® Monocoat:
Budoucnost právě začíná!
V Rubio® Monocoat jsme vyvinuli: “Rubio®
Monocoat LED Oil” vysoce kvalitní tvrdý voskový
olej, který je, stejně jako ostatní oleje RMC,
založen na jedinečné technologii molekulární
vazby.
Více informací najdete na str.  62 - 63.

RUBIO® EASYBOND PRO PODLAHÁŘE
PŘÍPRAVA
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RUBIO® EASYBOND PRO PODLAHÁŘE
V nedávné době byl sortiment produktů Rubio® Monocoat rozšířen o novou generaci jednosložkového
podlahového lepidla řady Rubio® Easy, které je založené na technologii silanem modifikovaných polymerů. Lepidlo
má univerzální použití na téměř všechny druhy dřeva a za prakticky všech okolností. Neobsahuje změkčovadla
a je tvrdě elastické. Díky těmto vlastnostem se Vám dostává do rukou velmi odolný produkt vyhovující všem
známým standardům a testům. A protože jsme přesvědčeni o tom, že dokonalá příprava povrchu před pokládkou
dřevěných podlah je základem úspěchu, zařadili jsme do nabídky  Rubio® EasyBond   také kompletní řadu penetrací
a nivelačních stěrek.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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PŘÍPRAVA
Vývojem jednoho lepidla na všechny druhy dřevěných podlah to nekončí. Rubio® Monocoat má v nabídce také
produkty na přípravu podkladu.

› RUBIO® PENETRACE A BARIÉRA PROTI VLHKOSTI
Pro lepení podlah nebo stěrkování je naprosto nezbytná kvalitní příprava povrchu podkladu. Pokud použijete
lepidlo Rubio® EasyBond, tak suchý a pevný podklad (pórézní i nepórézní) není třeba penetrovat. Pro ostatní
případy má Rubio® Monocoat řešení v podobě penetrací na různé podklady.

Rubio® EasyPrimer Aqua
Zpevňující a fixační nátěr

Rubio® EasyPrimer Aqua je vysoce kvalitní penetrační nátěr na bázi vody
určený na zpevnění pórézních i nepórézních materiálů. Může se též použít na
komplikované a hladké povrchy, jako jsou např. keramické dlaždice (povrch
nutno nejprve zdrsnit diamantovým kotoučem), aby se zlepšila přilnavost
samonivelační stěrky Rubio® EasyFlow, Rubio® EasyFlow-F nebo lepidla
Rubio® EasyBond.

0% VOC

VODA

RUČNĚ

± 100 - 200 g/m2

± 2 - 4 HOD.

BALENÍ: 5 l

Unikátní vlastnosti:
› Na bázi vody
› Téměř bez zápachu
› Minimální pěnivost
› K okamžitému použití
› Snadná práce díky žlutému zabarvení

KDY URČITĚ PENETROVAT?
› Pro zvýšení pevnosti spojení podkladu se stěrkou nebo lepidlem.
› Před aplikací samonivelační stěrky na jakémkoli povrchu.
› Na hladkých, pórézních i nepórezních plochách, např.: keramické dlaždice.
› Na anhydritové podlahy použijte vždy Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› Na podlahy s podlahovým topením použijte Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.
› U podkladů se zbytkovou vlhkostí do 8% použijte jako bariéru proti vlhkosti 2 vrstvy Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy

Epoxidový dvousložkový penetrační nátěr
Rubio® EasyPrimer 2C – Epoxy je vysoce kvalitní dvousložkový penetrační nátěr
na bázi vody. Neobsahuje rozpouštědla (VOC 0%) a je téměř bez zápachu. V
jedné vrstvě se dá použít jako zpevňovací vrstva méně kvalitních povrchů. Od
druhé vrstvy již penetrace funguje jako bariéra proti zbytkové vlhkosti.  Rubio®
EasyPrimer Epoxy je nutné použít v případech, kdy je instalováno podlahové
topení, na anhydritové podlahy, a také na nepevné, drolivé povrchy nebo při
renovacích na plochách se zbytky starých lepidel.

0% VOC

VODA

RUČNĚ

± 150 - 250 g/m2

± 2 - 4 HOD.

BALENÍ: SADA 2 x 2,5 l

Unikátní vlastnosti:
› Vhodné na podlahové topení
› Téměř bez zápachu
› Nízká viskozita
› Jednoduché mixování 1:1
› Rychle zasychá

NÁŘADÍ:
Penetrovací váleček - zelený
Vhodný na hrubší povrchy
a plochý, savý podklad.

Penetrovací váleček - bílý
Vhodný na plochý, savý
podklad a dlaždice.

Držák na váleček

Teleskopická
tyč na držák

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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› SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
Rubio® EasyFlow je samonivelační stěrka s univerzálním použitím a je ideální na přípravu podkladu před
pokládkou dřevěných podlah nebo jiných tvrdých či měkkých podlahových krytin. Po provedené penetraci je
možné stěrkovat savé povrchy, např. beton nebo anhydrit, a také nesavé povrchy jako jsou dlaždice. Dodává se
ve dvou verzích: Rubio® EasyFlow a Rubio® EasyFlow-F.
Od tradičních stěrkovacích hmot se Rubio® EasyFlow odlišuje snadnějším způsobem mixování a nízkou prašností.  
K namíchání směsi je třeba méně vody, takže rychleji vysychá. Nivelační stěrka Rubio® EasyFlow zůstává až do
úplného vyschnutí dokonale homogenní .

Rubio® EasyFlow

Stěrkování vrtvy od 3 do 15 mm.
Rubio® EasyFlow je vysoce kvalitní samonivelační cementová stěrka s
obsahem dalších pojiv a chemických přísad. Jedná se o suchou směs určenou
na vyrovnání nerovností v tenké vrstvě 3-15 mm.

0% VOC

VODA

RUČNĚ

± 1,75 kg/mm
tloušťky a m2

± 1 - 2 HOD.

PAPÍROVÝ PYTEL: 25 kg

Unikátní vlastnosti:
› Univerzální použití na všechny druhy podkladu za předpokladu
správně provedené přípravy.
› Snadno se míchá, nepráší.
› Rychle vysychá a tvrdne.
› Pochůzí za 1-2 hod. (při +20 °C).
› Šetrná k přírodnímu prostředí – 0% VOC.
› Tekutá - dobře se rozlévá.
› Velmi málo se smršťuje.
› Mísící poměr: 19% (4,75 l vody/balení 25 kg).

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Rubio® EasyFlow-F (vyztužená vlákny)
Stěrkování vrstvy do 30 mm a pro podlahové topení.

Rubio® EasyFlow-F je vysoce kvalitní samonivelační cementová stěrka
vyztužená vlákny s obsahem dalších pojiv a chemických přísad. Jedná se
o suchou směs určenou na vyrovnání nerovností podlah. Je vhodná pro
podlahové topení.

0% VOC

VODA

RUČNĚ

± 1,75 kg/ mm
tloušťky a m2

± 1 - 2 HOD.

PAPÍROVÝ PYTEL: 25 kg

Unikátní vlastnosti:
› Univerzální použití na všechny druhy podkladu za předpokladu
správně provedené přípravy.
› Snadno se míchá, nepráší.
› Rychle vysychá a tvrdne.
› Pochůzí za 1-2 hod. (při +20 °C).
› Šetrná k přírodnímu prostředí – 0% VOC.
› Tekutá - dobře se rozlévá.
› Velmi málo se smršťuje.
› Mísící poměr: 18% (4,5 l vody/balení 25 kg)

NÁŘADÍ:

Nerez špachtle

Ozubený profil

Nerez špachtle
Rapid

Provzdušňovací váleček

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RUBIO® EASYBOND LEPIDLO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY
Rubio® Monocoat představuje nejnovějšího člena rodiny - Rubio® EasyBond. Rubio® EasyBond je novou generací
jednosložkového lepidla na dřevěné podlahy založeného na technologii silanem modifikovaných polymerech a bez
změkčovadel.

Rubio® EasyBond
Rubio® EasyBond je novou generací jednosložkového lepidla na dřevěné
podlahy. Jedná se o lepidlo univerzálně použitelné na všechny druhy dřevin.  
Vedle univerzálních vlastností je lepidlo unikátní tím, že neobsahuje žádná
změkčovadla, vodu ani rozpouštědla a je tvrdě elastické. Také se můžete
spolehnout na to, že pevně drží i v dlouhodobém horizontu. Naše parketové
lepidlo vyhovuje standardům ISO 14178.

Rubio® EasyBond,

0% VOC

RMC CLEANER

RUČNĚ

± 800 - 1300 g/m2

± 12 HOD.

KBELÍK: 16 kg
KARTUŠE: 290 ml

nejuniverzalnejsi lepidlo na
podlahy na trhu !
V čem je Rubio® EasyBond jiné?

› univerzální použití na všechny druhy dřeva a typy konstrukcí
› odolné a pevné, tvrdě elastické bez změkčovadel
› vysoce kvalitní alternativa k dvousložkovým PU lepidlům
› působí jako trvalá zvuková izolace
› ekologické – bez rozpouštědel – 0% VOC
› vysoká odolnost a skrytá síla
› dokonalá přilnavost
› nepoškozuje povrchovou úpravu dřeva
› rychle vytvrzuje
› vyhovuje téměř všem známým normám a testům

Nářadí:
Ozubená špachtle B7
Vhodná na parkety a průmyslové mozaiky

Ozubená špachtle B15
Vhodná na masívní i vícevrstvá podlahová prkna
o tloušťce 15 mm

Ozubená špachtle B16
Vhodná na masívní 22 mm podlahová prkna, špalíkovou
mozaiku výšky 23 mm, kompozitní nebo velkoformátové
podlahy

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
Lepidlo je vhodné na téměř všechny druhy dřevin a podklady,
včetně masívních a vícevrstvých podlahových prken, špalíků,
korku a dalších dnes moderních druhů dřeva.   Toto lepidlo
nové generace v sobě nese to nejlepší ze všech ostatních,
zejména pak to nejdůležitější – pevnost a pružnost v jednom a
splňuje “novou” normu ISO 17178.

ODOLNÉ, PEVNÉ A PRUŽNÉ SPOJENÍ
BEZ POUŽITÍ ZMĚKČOVADEL
Váš zákazník chce dostat krásnou podlahu, která bude
odolávat zkoušce času a nebude se deformovat a kroutit.
Přesně z tohoto důvodu  jsme zvolili lepidlo bez změkčovadel,
které je pevné a současně elastické. Tyto dvě vlastnosti zaručují
kvalitní a odolné spojení po dlouhou dobu.

DOKONALÁ ADHEZE
Lepidlo Rubio® EasyBond prošlo důkladným testováním jak
v labolatoři, tak přímo na pracovištích podlahářských firem.
Na výsledek jsme oprávněně hrdí – díky vysokému obsahu
polymerů nabízí lepidlo  Rubio® EasyBond excelentní adhezi.
Za normálních okolností není nutné u zdravých a pevných
podkladů ani aplikovat penetrační nátěr. Pro více informací viz
Technický list produktu.

NEPOŠKOZUJE POVRCHOVOU
ÚPRAVU DŘEVA
Rubio® EasyBond neobsahuje žádná změkčovadla, což
znamená, že nedochází k migraci prvků a nemění se složení
lepidla. Z toho důvodu ani není třeba se obávat následného
poškození povrchové úpravy dřeva, protože z lepidla se
jednoduše do dřeva žádné prvky nemohou uvolňovat.  

Další informace najdete na str. 78-79

EKOLOGICKY ZODPOVĚDNÉ
Podlahové lepidlo Rubio® EasyBond neobsahuje rozpouštědla
a neohrožuje proto životní prostředí. Neobsahuje ani
izokyanáty, které mohou dráždit pokožku. Zbytky lepidla v
kbelíku je možné po vytvrzení jednoduše  odstranit a kbelík
pak snadno recyklovat.

VYSOKÁ ODOLNOST A SKRYTÁ SÍLA
Díky správnému výběru reologických přísad získává lepidlo
vysokou úroveň odolnosti. Po vytvrzení zůstává pevné a
přitom pružné, což zajišťuje podlahám pěkný a rovný povrch –
působí na spodní stranu prken jako skrytá síla.

TRVANLIVÁ ZVUKOVÁ IZOLACE
Vyhovuje normám: 12kB-DIN EN150 717-2

VYSOCE KVALITNÍ ALTERNATIVA PRO
DVOUSLOŽKOVÉ PU LEPIDLO
V případech, kdy je vysoká kvalita lepidla prioritou, je
vyžadováno dvousložkové PU lepidlo, které rychle vytvrzuje
a zůstává pevné a elastické.   Rubio® EasyBond je perfektní
alternativou:  nabízí ty samé výhody bez nepohodlí spojeného
s   mícháním dvousložkového PU lepidla. Naše lepidlo je
jednosložkové, bez zápachu, zbytky lepidla jsou z podlahy
snadno odstranitelné.  Neobsahují  izokyanáty, takže nedráždí
pokožku

RYCHLÉ A PEVNÉ SPOJENÍ
Položenou podlahu je možné brousit již po 12 hodinách, což
v porovnání s ostatními lepidly přináší významnou časovou
úsporu. Vzhledem k tomu, že lepidlo neobsahuje změkčovadla,
nemohou se z lepidla uvolňovat a my můžeme garantovat  
dlouhodobě pevné spojení.

VYHOVUJE TÉMĚŘ VŠEM ZNÁMÝM
NORMÁM A TESTŮM
Rubio EasyBond
Rubio Moncoat
Muylle Facon BVBA
Muylle-Facon nv

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt
nach DIBtGrundsätzen
Z-157.10-114

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für
Bautechnik

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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Bez změkčovadel = nestárne předčasně.
Změkčovadlo je olejová kapalina, která se přidává k syntetickým látkám, aby se
zvýšila jejich pružnost. Můžeme to přirovnat k přidávání vody do hlíny, aby byla
pružnější.   Díky nim je při nízkých nákladech dosaženo u lepidel velké elasticity.  
Časem však dochází k migraci těchto změkčovacích látek a elasticita se ztrácí. Tento
proces je ještě více urychlen v případě instalace na podlahovém topení.
Podlahové lepidlo Rubio® EasyBond žádná změkčovadla neobsahuje, ale má vysoký
obsah polymerů, což příznivě ovlivňuje odolnost, tvrdost a zlepšuje lepící výkon.  
Také nedochází k migraci změkčujících prvků, takže se kvalita spojení nemění
předčasným stárnutím lepidla. Díky tomu je lepidlo Rubio® EasyBond mimořádně
vhodné k použití na podlahy s podlahovým vytápěním.

povrchová úprava
podlaha
podlahové lepidlo

+ změkčovadla

skladba podlahy

povrchová úprava
podlaha
podlahové lepidlo

+ migrující změkčovadla

migrace změkčovadel

Všechno zůstává na svém místě.
Příliš elastické lepidlo poskytuje dřevu příliš velkou volnost pohybu a příliš tvrdé
při pohybu dřeva praskne. Lepidlo Rubio® EasyBond je po vytvrzení přesně tak
tuhé a současně elastické, že dává dřevu možnost pohybu, aniž by začalo docházet
ke kroucení nebo korýtkování podlahových prken. Tento typ lepidla je snadno
brousitelný a je možné jej použít jako tmel.

podlaha
podlahové lepidlo
podklad

polymerové lepidlo

podlaha
podlahové lepidlo
podklad

odolné, pevné a pružné
lepidlo rubio® easybond

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RUBIO® EASY 1.2.3. JAK NA TO – KROK ZA KROKEM

změřte teplotu a vlhkost prostředí

1

Vlhkost zdiva a omítek nesmí přesáhnout 5%. Keramické obklady musí být
vyspárované a suché stejně jako výmalba. Doporučená vlhkost vzduchu v
rozmezí 50 – 60% - změřte vlkoměrem. Zbytková vlhkost potěru závisí na
typu potěru:
› Cementový potěr (bez podlahového topení):  2,5%
› Cementový potěr (s podlahovým topením):  1,5%
› Anhydritový potěr (bez podlahového topení):  1%
› Anhydritový potěr (s podlahovým topením):  0,6%
› Anhydritová litá podlaha: 0,6%

2

3

podklad musí být
› Rovný
› Suchý
› Zbavený mastnoty
› Bez prasklin
› Pevný, homogenní

Rubio® EasyPrimer I penetrace
Rubio® EasyPrimer Aqua
› penetrace na zpevnění ploch a hladké materiály, např. keramické dlažby.
Rubio® EasyPrimer 2C Epoxy
› doporučeno na podlahové topení, anhydritové stěrky, při renovacích
   starých podlah se zbytky lepidel nebo na zpevnění nekvalitního podkladu.
› ve dvou vrstvách slouží jako bariéra proti vlhkosti

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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4

Rubio® EasyFlow(-F) I stěrkování
Rubio® EasyFlow
› Samonivelační cementová stěrka k vyrovnání podkladu do 15 mm.
Rubio® EasyFlow-F
› Samonivelační cementová stěrka posílená vlákny k vyrovnání podkladu
  do tloušťky 30 mm a při instalaci na podlahové topení.

Rubio®EasyBond I lepení

5

6

› Otevřený čas:  45 minut
› Ozubená špachtle:  B7- B15- B16
› Pracovní teplota: nejméně 15 °C (pro optimální zpracování)
› Balení: 16 kg kbelík nebo  290 ml  (493 g) kartuše
  na lepení lišt nebo tmelení spár.
› Doba schnutí: podlaha je pochozí po 12 hod., po této době
  se může i brousit nebo leštit (při 23°C a 60% relativní vlhkosti okolí)

pokládka podlahy
› Znečistěná prkna od lepidla umyjte čističem Rubio® Monocoat Cleaner
  ještě před vytvrdnutím. Povrchovou úpravu tím nepoškodíte.
› Vytvrdlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.
› Čistič Rubio® Monocoat Cleaner použijte i na nářadí.
› Ruce jednoduše umyjete mýdlem a vodou.
› Povrchovou úpravu proveďte olejem Rubio® Monocoat ve zvoleném
barevném odstínu.

Před použitím produktu pročtěte technický list. Zobrazení barev je pouze informativní a není závazné.
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RUBIO® MONOCOAT:
PRODUKTY OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, KTERÉ
JSOU BEZPEČNÉ JAK PRO UŽIVATELE, TAK I PRO NAŠE OKOLÍ.
Všichni pracovníci v Rubio Monocoat žijí dřevem a pro dřevo dýchají. Naším cílem je co nejvíce ochránit přirozenou
krásu dřeva ve všech jeho jedinečných odstínech a prodloužit jeho životnost. Současně se zaměřujeme na zachování
přirozeného vzhledu a příjemného pocitu na dotyk.

Rubio® Monocoat je první olej, který skutečně
neobsahuje rozpouštědla (= 0% VOC)
Již v prvních fázích vývoje olejů Rubio® Monocoat – tři roky před zavedením prvních
předpisů VOC - jsme se rozhodli, pokud jde o emise nebezpečných výparů, si nastavit
laťku vysoko. Rozhodli jsme se totiž nepracovat s “nízkou úrovní emisí VOC”, ale místo
toho  se soustředili na “nulové” emise VOC.
Olej Rubio® Monocoat je založen na bázi vzniku molekulární vazby. To znamená, že
jsme z výrobního procesu mohli vyloučit všechny nebezpečné materiály, aniž bychom
museli snížit standardy kvality. Jsme opravdu hrdí na to, že jsme si od samého začátku
stanovili přísnější emisní normy, než ty, které byly předepsány legislativou v roce 2010.

Co je to VOC?
Těkavé organické sloučeniny (Volatile Organic Compounds) jsou obecným
pojmem pro chemické látky organického původu, které se po aplikaci oleje a
následném vysychání odpařují do ovzduší.
Proč jsou výpary nebezpečné?
Při používání produktů obsahujících těkavé organické sloučeniny se uvolňují
výpary, které jsou nebezpečné pro člověka i životní prostředí. Nadměrný kontakt
s těmito látkami může vyvolat alergické reakce, problémy s dýcháním a očima.
Dále ovlivňují ozónovou vrstvu a zvyšují skleníkový efekt. Není tedy divu, že
zákonodárné orgány zjistily, že je nezbytné zasáhnout.
Navzdory výše uvedeným nebezpečným vlastnostem VOC odmítají výrobci
používání těkavých organických látek z výroby zcela vyloučit. Snižují sice
jejich obsah na nejnižší možné množství, ale často se bez nich neobejdou.  
Důvodem je to, že VOC do značné míry přispívají k optimální zpracovatelnosti
tradičních výrobků na povrchovou úpravu dřeva. Olej   Rubio Monocoat však
funguje jinak: vzniká molekulární vazba založená na revoluční technologii,
při níž jsou eliminovány všechny nebezpečné faktory a současně je zaručena
nezpochybnitelná kvalita povrchové úpravy dřeva.

Lepidlo na podlahy Rubio® EasyBond: bez změkčovadel, 0% VOC
Když jsme v roce 2016 zahájili vývoj lepidla pro podlaháře, rozhodli jsme se i u tohoto
produktu jít cestou udržitelnosti a nepoškozovat životní prostředí ani uživatele. Lepidlo
Rubio® EasyBond neobsahuje rozpouštědla a jeho použití je proto pro životní prostředí
bezpečné.  Neobsahuje ani isokyanáty, což znamená, že nebezpečí podráždění pokožky
nebo alergické reakce je minimální.  Zbytky lepidla v kbelíku je možné po zaschnutí
snadno odloupnout a prázdný kbelík recyklovat.
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Mezinárodní certifikáty
Naše zaměření na udržitelné podnikání se odráží i v certifikátech, které naše výrobky
obdržely od řady nezávislých mezinárodních institutů. Zde je seznam těch nejdůležitějších:
› Eurofins Indoor Air Comfort Gold

Co to znamená? Jako první v odvětví povrchové úpravy dřeva získal výrobce Rubio® Monocoat
certifikaci Eurofins Indoor Air Comfort Gold. Tímto certifikátem chceme našim zákazníkům
garantovat, že  pokud jde o emise, volbou  produktů Rubio® Monocoat volí bezpečné a zdravé
životní prostředí, a to nejen v dnešní době, ale i v budoucnu. Eurofins Indoor Air Comfort Gold je
značkou kvality a přínosu pro zdravé životní prostředí.  

› 0% VOC
Co to znamená? Naše produkty byly podrobeny testům v nezávislé labolatoři (Ecca), kde byla

pomocí plynové chromatografie zjišťována úroveň VOC (těkavých organických látek).
Kterých produktů se to týká?  V katalogu najdete tuto značku hned vedle všech produktů,

které získaly tuto certifikaci.

› A+ label
Co to znamená? Dle francouzské legislativy jsou měřeny emise VOC a produkty jsou
označovány stupnicí od A+ (nejnižší emise) po C (nejvyšší emise).
Kterých produktů se to týká?  V katalogu najdete tuto značku hned vedle všech produktů,

které získaly tuto certifikaci.

› Ü Label – DiBt
Co to znamená? V Německu je zdravotní nezávadnost produktů používaných v interiéru
testována nezávislým institutem.  Tímto štítkem musí být povinně označeny všechny výrobky
používané ve veřejných prostorech jako jsou čekárny v nemocnicích, kanceláře, obchody
apod.
Kterých produktů se to týká? V katalogu najdete tuto značku hned vedle všech produktů,

které získaly tuto certifikaci.

› FR-certificate BFL-S1
RMC FR Oil System – zpomalovač hoření - byl testován na reakci na oheň v souladu se
směrnicemi:  EN 13501-1, EN ISO 11925-2 a EN ISO 9239-1 a získal hodnocení  Bfl-s1, přičemž
certifikace B je nejvyšší klasifikací, kterou kdy obdržel systém na olejování dřeva.  Klasifikace
s1 znamená, že vývin kouře je omezen. Od samého počátku vývoje tohoto systému jsme
systematicky pracovali na tom, abychom tohoto výsledku dosáhli.

› EN 71-3 – norma pro bezpečnost hraček
Tato evropská norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro migraci určitých prvků jako
jsou barium, cadmium, rtuť atd. z materiálů hraček a jejích částí. Dle výsledků testů je dřevo
ošetřené olejem RMC Oil Plus 2C nebo RMC Hybrid Wood Protector bezpečné pro děti. Dále
to znamená bezpečné použití  oleje RMC Oil Plus 2C na povrchovou úpravu dřeva u výrobků
v domácnosti přicházejících do styku s potravinami – kuchyňské linky, prkénka na potraviny,
jídelní stoly apod.

› M1
Klasifikace M1 si dává za cíl podpořit vývoj a použití nízkoemisních stavebních materiálů. Tato
certifikace představuje požadavky na emise materiálů používaných v běžných pracovních a
obytných prostorech s ohledem na dobrou kvalitu ovzduší v interiéru. M1 znamená nízké
emise.

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt
nach DIBtGrundsätzen
Z-157.10-114

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für
Bautechnik
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RUBIO® AKADEMIE:
ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI DÁVÁME
K DISPOZICI NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM.

Školení ušité zákazníkům na míru.
Jak správně postupovat při broušení dřeva? Jakým způsobem dřevo obarvit,
abychom získali požadovaný efekt na určitém druhu dřeva? Co bychom měli vzít v
úvahu při výběru určitého produktu?
Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídají naši odborníci během školení Rubio®
Akademie.
Na krátkou teoretickou část ihned navazuje ukázka praktických dovedností, a každý
si může přímo na místě nejvhodnější způsob aplikace olejů vyzkoušet. V případě
zájmu o předvedení nanášecí linky je možné po dohodě navštívit přímo výrobní
halu výrobce, kde jsou linky nainstalovány.
Testováno a prověřeno – za našimi sliby si stojíme.
Naše produkty se dostanou do distribuce pouze tehdy, když projdou náročným
laboratorním testováním a praktickou zkušebnou. V tomto prostředí jsou našimi
specialisty zkoušeny různé technologické postupy při aplikaci produktů, měřena
spotřeba a monitorován čas zasychání. Zaschnutím to však nekončí – na testovaných
površích je dále testována odolnost vůči kapalinám a oděru. Toto všecho provádíme
s jediným záměrem:  musíme ručit za to, že produkty RMC splní to, co slibujeme.

Kontaktujte nás
Máte zájem o zaškolení vašich pracovníků, obchodních zástupců či zákazníků?
Kontaktujte nás nebo svého dodavatele a vše zařídíme!
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ZASTOUPENÍ RUBIO® VE SVĚTĚ:
RUBIO MONOCOAT,
RYCHLE EXPANDUJÍCÍ ZNAČKA.

V Rubio® Monocoat se dějí věci!
Kvůli zajištění neustálého růstu a vysoké úrovně služeb prochází struktura naší
společnosti velkými změnami. V létě 2016 byla spuštěna výroba ve zcela nové
továrně, ve které probíhá výroba výhradně produktů Rubio® Monocoat. Byl
rozšířen sklad a všechny výrobní i administrativní procesy jsou nyní automatizovány.
To nám umožňuje ještě více zrychlit a zefektivnit systém dodávek našich produktů
zákazníkům.

1906

Založení firmy  Muylle-Facon jako výrobce tmelu.

1962

Zahájení výroby prvních výrobků na ochranu dřeva.

2000

Firma začíná vyvíjet olej na bázi revoluční technologie:
molekulární vazba.

2016

Spuštění výroby v nové továrně Rubio® Monocoat.

Obchodní zastoupení
Austrálie • Rakousko • Bělorusko • Bulharsko • Belgie a Lucembursko • Kanada • Čína •
Chorvatsko • Česká republika • Finsko • Francie • Německo • Indie • Indonésie • Irsko • Japonsko
• Litva • Mexiko • Spojené Státy Americké • Střední východ • Nizozemsko • Nový Zéland •
Norsko • Peru • Polsko • Portugalsko a Španělsko • Rusko • Srbsko • Singapur • Jižní Afrika •
Jižní Korea • Švédsko a Dánsko Turecko • Spojené království • Ukrajina • Vietnam

POKROČILÁ TECHNOLOGIE

VÍTEJTE DO RODINY RUBIO® MONOCOAT
76 zemí - 30.000.000 m² povrchové úpravy dřeva ročně

Rubio® Monocoat Headoffice
Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54  • info@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com
Rubio® Monocoat CZ/SK
Obchodní zastoupení výrobce pro ČR a SR
Provozovna a vzorkovna: Jízdecká 110, 288 02 Nymburk
www.rubiomonocoat.cz
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