
RUBIO® MONOCOAT PRE-AGING
NIET-REACTIEVE VOORBEHANDELING, GEEFT NIEUW HOUT EEN VEROUDERDE LOOK

INTERIOR
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Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reac-
tieve voorkleur van hoge kwaliteit, beschikbaar in 
10 standaard kleuren. Het kleurengamma gaat en-
erzijds van een lichtere naar donkere gerookte look, 
waarbij de kleuren onderling mengbaar zijn en ook 
afgelengd kunnen worden tot de variant die de klant 
wenst. Anderzijds is er een gamma vergrijsde kleuren 
die ook onderling mengbaar zijn. Het resultaat geeft 
een diepe kleuring met subtiele accenten. Ook de 
harde gedeelten van het hout, en het spint worden 
gekleurd zodat de natuurlijke veroudering maximaal 
benaderd wordt. 

Deze niet-reactieve voorkleur is makkelijk aan te bren-
gen zonder overlappingen. 

Het is aan te brengen op vrijwel alle houtsoorten, 
doordat de werking van het product niet afhankelijk is 
van het looizuurgehalte van het hout. Dit in tegenstel-
ling tot reactieve beitsen die enkel gebruikt kunnen 
worden op looizuurhoudende houtsoorten. 

[TIP] 
Hou er wel rekening mee dat de basiskleur,  
de nerfstructuur en hoe poreus het hout is het 
eindresultaat beïnvloeden. Een houtsoort met een 
rode ondertoon zal bijvoorbeeld een ander effect 
hebben dan nieuw, lichtgekleurd grenenhout. 
Vandaar dat het belangrijk is om eerst een staal te 
zetten. 

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

In combinatie met Rubio Monocoat Oil Plus 2C als finale 
bescherming, krijg je een quasi onbeperkt gamma aan 
creatieve mogelijkheden, ook mede dankzij de transpar-
antie van dit product. Het verouderingseffect is met an-
dere woorden blijvend. 

Bijkomende unieke karakteristieken:  

› Niet-reactieve, water-gebaseerde voorbehandeling
› Stabiel kleur die gemakkelijk reproduceerbaar is 
› Uitstekende vlekresistentie na behandeling 
  met Rubio Monocoat olie
› Diepe kleuring met subtiele accenten
› Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten
› Neutraal product
› Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
› Minimale geur
› Vrij van transportrestricties
› Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
› Geen overlappingen

Dit product is een voorbehandeling  
en beschermt het hout niet. Het moet  
gecombineerd worden met één van  
onze Rubio Monocoat afwerkingspro-
ducten voor een maximale bescherming. 
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Authentic #1 Authentic #3 Authentic #5

Authentic #2 Authentic #4 Authentic #6

Fumed Intense

Smoke Intense

Fumed Light

Smoke Light

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

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

De voorgestelde kleuren werden geplaatst op Eik.
De afgebeelde kleuren zijn indicatief en zijn niet bindend.

Fumed look

Smoked look

Authentieke Ammonia look
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Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring 
van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

WELKOM BIJ DE RUBIO® MONOCOAT FAMILIE
76 landen - 33.000.000 m² behandeld hout per jaar


