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RMC PRE-AGING
Niet-reactieve voorbehandeling, geeft nieuw hout een verouderde look.  

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. 

Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling van hoge kwaliteit, 
beschikbaar in 10 standaard kleuren. Het kleurengamma gaat enerzijds 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. 

PRODUCTINFORMATIE 

› Unieke karakteristieken
∙ Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
∙ 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

› Technische kenmerken
∙ Fysische toestand bij 20 °C: Vloeibaar
∙ Waterdun
∙ Geur: Zoete geur
∙ Vlampunt: > 100°C
∙ Densiteit: ca. 1 kg/L
∙ Kookpunt: ca. 100 °C

› Verpakking
Plastic fles van 100 ml en 1 L.
Plastic bidon van 5 L en 25 L.

› Stockage
Het product kan gedurende 12 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving 
en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar in een goed geventileerde en vorstvrije ruimte.

› Kleuren
De 10 Rubio Monocoat Pre-Aging kleuren zijn terug te vinden op de volgende pagina.
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› Kleuren

FUMED INTENSE

SMOKE INTENSE

FUMED LIGHT

SMOKE LIGHT
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TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

Manueel:

STAP 1. Schuur de te behandelen oppervlakte krasvrij. Stofzuig grondig en verwijder zorgvuldig het schuurstof. 
STAP 2. Breng Rubio Monocoat Pre-Aging gelijkmatig en op een verzadigde manier aan met een Rubio Monocoat Brush, 
 Rubio Monocoat Sponge of spuitpistool op het te behandelen oppervlak.
STAP 3. Egaliseer met een beige Rubio Monocoat Scrubby Pad.
STAP 4. Laat ca. 24 uur drogen.

Met de boenmachine:

STAP 1. Schuur de te behandelen oppervlakte krasvrij. Stofzuig grondig en verwijder zorgvuldig het schuurstof. 
STAP 2. Breng Rubio Monocoat Pre-Aging op een verzadigde manier aan met een Rubio Monocoat Sponge, Rubio Monocoat Brush, 

of een Rubio EasyPrimer White Roller op de te behandelen oppervlakte.
STAP 3. Verdeel gelijkmatig met een boenmachine, voorzien van een beige Rubio Monocoat Pad. 
STAP 4. Het is aan te raden dit in een zone van ca. 1 meter breed in de lengte van de kamer te doen zodat er niet in het product moet
             gestapt worden wanneer je nogmaals naboent met een witte Rubio Monocoat Pad om droog te vegen. 
STAP 5. Laat ca. 24 uur drogen alvorens verdere bewerkingen aan te brengen. Dit kan een optioneel voorkleur zijn, 
 of een beschermende afwerkingslaag.

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

› Tips & Tricks
Hou er wel rekening mee dat de basiskleur, de nerfstructuur en hoe poreus het hout is het eindresultaat kan 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. 

› Gereedschap

Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

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

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De 
bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies 
van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan 
oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de 
huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. 
Datum TDS: 03/01/2019. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

RMC Pad
beige, rond

RMC Pad
white, rond

RMC Brush
standaard 100

RMC Sponge
white, standard

RMC Scrubby Pad 
beige

Rubio EasyPrimer
White Roller


