
FOCUS OP KWALITEIT EN EEN GEZONDE BINNENOMGEVING

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



Binnenluchtkwaliteit
Wereldwijd wordt steeds meer aandacht besteed 
aan alle factoren die de gezondheid beïnvloeden. 
De binnenluchtkwaliteit is er daar een van. 
Deze kan worden beïnvloed door producten die 
verontreinigende stoffen vrijgeven. 

Dit kan allerhande gezondheidsproblemen 
veroorzaken, van hoofdpijn en irritatie aan de ogen 
en keel tot zelfs astma of kanker. Milieuvriendelijke 
producten worden dan ook voor steeds meer mensen 
een must. 

Hierdoor kwamen er talloze nieuwe producten met 
een zelfverklaarde milieuvriendelijkheidsclaim op 
de markt. Consumenten raken zich hier meer van 
bewust en gaan op zoek naar producten die ze 
kunnen vertrouwen.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C, de eerste olie 
die werkelijk 0% VOC bevat 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C was een voorloper 
op het vlak van milieuvriendelijke producten. Drie 
jaar voordat de eerste regels rond VOC werden 
ingevoerd, besloten we de lat hoog te leggen en 
0% VOC na te streven. Deze normen die we onszelf 
hebben opgelegd, waren strenger dan de in de 
regelgeving gestipuleerde normen uit 2010. Hiermee 
bewijzen we dat we geven om de gezondheid van 
zowel de installateur van de geoliede vloer als van de 
eindgebruiker die nadien in de ruimte zal wonen. 

Vanaf 2018 gaan we nog een stap verder door het 
label ‘Eurofins Indoor Air Comfort Gold’ aan onze 
certificaten toe te voegen. Met dit label waarborgen 
we u als consument dat onze producten de komende 
jaren aan de verwachte strenge normen qua emissies 
zullen blijven voldoen.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold 
Rubio Monocoat heeft als eerste in de 
houtbehandelingssector het label ‘Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold’ behaald. Overige bekende merken uit 
de bouwsector die dit label hebben behaald, zijn bv. 
BASF, Knauf Insulation en Isover glaswolplaten. 

Met dit label willen we onze consumenten blijven 
waarborgen dat onze producten een veilige keuze zijn 
op het vlak van emissies, zowel nu als in de toekomst.

‘Eurofins Indoor Air Comfort Gold’ getuigt van de focus 
die Rubio Monocoat legt op kwaliteit en de bijdrage 
aan een gezonde binnenomgeving. Het label verenigt 
de meest relevante emissiespecificaties en -vereisten 
binnen Europa in een enkele certificering. 



Het label ‘Indoor Air Comfort Gold’ impliceert de 
naleving van:
• AgBB /ABG 
• A+  
• M1
• Belgische regelgeving inzake VOC
• CDPH rubriek 01350 
• EMICODE EC1 PLUS
• LEED v4 wereldwijd 
• BREEAM internationaal 
• BREEAM Noorwegen
• BREEAM VK
• Byggvarubedömningen (BvB) rubriek 6. Emissies in 

een binnenomgeving
• WELL (voor wat VOC betreft)
• Greenguard
• ANSES
• FloorScore-certificering ‘vriendelijk’ voor 

vloerbekledingsproducten (positieve bijdrage)

We kunnen rekenen op een wereldwijde organisatie 
van meer dan 23.000 werknemers met een 
gezamenlijke ervaring van een dertigtal jaar. Bijgevolg 
zijn we steeds op de hoogte van nieuwe regels en 
vereisten betreffende emissies, waardoor onze 
producten steeds aan de strikte regels voldoen. 

Een garantie die het product overschrijdt
De certificering ‘Eurofins Indoor Air Comfort Gold’ 
omvat meer dan alleen het testen en screenen 
op duizenden chemische stoffen. Het omvat een 
intern kwaliteitsprogramma voor processen om te 
waarborgen dat er voortdurend producten met 
lage emissies worden gefabriceerd. Dit gaat onder 
meer om audits ter plaatste, herhaalde testen en 
certificeringen, wat de claim ‘zeer lage VOC-emissies’ 
uiterst betrouwbaar maakt.



Overige internationale certificaten 
Onze focus op duurzaam ondernemerschap blijkt uit de 
certificaten die door talloze onafhankelijke, internationale 
instellingen aan onze producten werden toegekend. 
Naast de bovengenoemde certificaten, werden ook de 
onderstaande certificaten aan ons toegekend: 

FR-certificaat Bfl-S1 
Het RMC FR Oil-systeem, ons brandvertragend 
oliesysteem, werd getest in overeenstemming met de 
volgende normen: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en EN 
ISO 9239-1. Het is de eerste keer dat we de score Bfl s1 
behalen. Het B-certificaat is de hoogste classificatie die 
ooit door een oliesysteem werd behaald.

s1 verwijst naar de mate waarin de rookontwikkeling 
wordt beperkt. Dit is iets wat we consequent hebben 
nagestreefd in de ontwikkelingsfase.

Speelgoednorm EN 71-3 
Deze Europese richtlijn regelt de migratie van bepaalde 
gevaarlijke elementen, zoals barium, cadmium en kwik, 
enz. in verschillende soorten speelgoed. Uit de beslissing 
blijkt dat hout dat werd behandeld met RMC Oil Plus 2C 
of RMC Hybrid Wood Protector veilig is voor kinderen. 
Dit houdt ook in dat snijplanken, keukenwerkbladen, 
tafelbladen, enz. die werden behandeld met RMC Oil Plus 
2C eveneens veilig zijn voor huishoudelijk gebruik.
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