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PRODUCTBESCHRIJVING
Rubio® WoodCream is een watergedragen hoogwaardige crème die het verticaal hout na 
behandeling waterafstotend maakt. Dit uit zich in een langdurig pareleffect. 

Door de crème-structuur, is het gemakkelijk aan te brengen,  zeker op verticaal hout. Rubio® 
WoodCream is verkrijgbaar in 7 grijstinten die het hout een verweerde grijze look geven. Er is 
ook een transparante versie beschikbaar, die het hout natuurlijk laat vergrijzen, maar het wel 
beschermt en waterafstotend maakt.  Deze transparante versie zal reeds vergrijsd hout eveneens 
beschermen. 

Afhankelijk van de gekozen kleur, houttype en oriëntatie van het verticale hout, zal de gekozen 
kleur tussen de 2 en 5 jaar behouden blijven. Daarna zullen de natuurlijke grijstinten geleidelijk 
aan de bovenhand nemen. Na ongeveer 2 jaar zal het pareleffect geleidelijk verminderen. 

PRODUCTINFORMATIE
 › Unieke karakteristieken
 ∙ Waterafstotend resultaat met langdurig pareleffect. 
 ∙ Zelfreinigend 
 ∙ Crème-structuur voor optimaal gebruiksgemak.
 ∙ Keuze uit 7 kleuren voor een vergrijsde look en één transparant kleur ter bescherming van
   reeds vergrijsde gevels.
 ∙ 0% VOC
 ∙ Niet filmvormend, bladert niet af.
 ∙ Uitermate geschikt voor zachte houtsoorten.

 › Technische kenmerken
∙ Chemische basis: watergedragen
∙ Fysische toestand: crème 
∙ Densiteit: 950-1050 g/L
∙ Zuurtegraad of pH-waarde: 8.0 - 9.0
∙ Glansgraad: mat
∙ Droogtijd: naargelang de omgevingsfactoren: ± 12 uur
∙ Handdroog na 1/2 uur.
∙ Reeds na 3 uur is er sprake van een parelend effect.

 › Kleuren op den
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 › Kleuren op Thermowood

 › Verpakking
 Blik 100 ml, 1 L, 2,5 L, 5 L en 20 L

 › Opslag
 Het  product kan tot 12 maanden lang worden opgeslagen in droge omstandigheden en in
 de oorspronkelijke gesloten verpakking.  Vorstvrij bewaren.

TOEPASSINGSINFORMATIE
Rubio® WoodCream maakt uw hout waterafstotend. Bij gebruik van de gepigmenteerde grijstinten krijgt het hout een natuurlijk 
vergrijsde look. Het hout krijgt een waterwerend effect zonder daarbij het natuurlijke aspect van het behandelde oppervlak te 
veranderen. Door het afstoten van water zal het hout ook minder onderhevig zijn aan krimpen en uitzetten. Bij langdurige regen, zal 
dit pareleffect tijdelijk verdwijnen, maar nadat het hout opgedroogd is, komt het pareleffect terug. Er is ook een transparante versie 
beschikbaar, die het hout natuurlijk laat vergrijzen, maar het wel beschermt en waterafstotend maakt. Deze transparante versie zal 
reeds vergrijsd hout eveneens beschermen. 

A. 
Waterafstotende karakter, 
met Rubio® WoodCream behandeld.

B. 
Waterabsorberende karakter,
niet met Rubio® WoodCream behandeld.

OPMERKING: 
∙ De kleur Transparent #0 kan gebruikt worden om de intensiteit van de andere kleuren te verlagen.
∙ Het pigment, aanwezig in de verschillende Rubio WoodCream kleuren, helpt het hout te 
  beschermen tegen vergrijzing. PAS OP: De kleur Transparent #0 is niet gepigmenteerd, waardoor 
  de natuurlijke vergrijzing sneller de bovenhand zal nemen.
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 › Voorbereiding
 ∙ Omgevingstemperatuur: 10°C – 25°C
 ∙ Ondergrondstemperatuur: 10°C – 25°C
 ∙ Verwerkingstemperatuur: 10°C – 25°C
 

 › Gebruiksaanwijzing

 › Verbruik
 ∙ Afhankelijk van de ondergrond: 60 tot 80 g/m2. 
 ∙ Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

 › Tips
 ∙ Wij raden aan om altijd eerst een staal te plaatsen.
 ∙ Rubio® WoodCream is uitermate geschikt voor zachte houtsoorten. 
   Bij inhoudstofrijke houtsoorten zoals bv. Eik, Red Cedar, Afzelia,...
   kunnen verkleuringen en uitbloedingen ontstaan door uitlogen van wateroplosbare of olieachtige inhoudstoffen.
 ∙ 60 tot 80 g/m2 aanbrengen in 1 enkele bewerking. De exact aan te brengen hoeveelheid hangt af van de absorptie van 
         het substraat.
 ∙ Breng het product niet dekkend aan, enkel wat het hout kan opnemen is nodig voor een goede bescherming.
 ∙ Maximaal toelaatbaar vochtpercentage bij naaldhout 18% en loofhout 12%.
 ∙ Goed roeren voor gebruik.
 ∙ Behandeling met Rubio® WoodCream niet in volle zon uitvoeren.

 › Tools

RMC Doeken
katoen - set 1kg

RMC Spons
standaard

STAP 1
Zorg dat het hout droog en proper is. Bij extreem vuil en vet hout, of als er sprake is van groene 
aanslag, raden we aan te reinigen met RMC Exterior Wood Cleaner. Het hout dient grondig 
te worden afgespoeld met water na het gebruik van RMC Exterior Wood Cleaner, alsook dient 
het oppervlak 100% droog te zijn vooraleer Rubio® WoodCream aan te brengen. Raadpleeg de 
bijhorende technische fiche voor gebruik.

STAP 2
Roer Rubio® WoodCream goed vooraleer deze (onverdund) zorgvuldig en gelijkmatig aan te 
brengen op het verticaal oppervlak, met een blokkwast, en dit in de richting van het hout. 

STAP 3
Wrijf het product onmiddellijk uit in de richting van de plank met een spons/vod of met een 
borstel in geval van een ruw oppervlak. Werk in zones van 3 tot 4 planken in de horizontale 
richting. Laat geen resten opdrogen. Breng het product niet dekkend aan. Enkel wat het hout 
kan opnemen, is nodig voor een goede bescherming.
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 › Reiniging van de tools
 De tools kunnen gereinigd worden met water.

 › Onderhoud
 ∙ De ondergrond moet schoon en droog zijn en kan behandeld worden met het initiële product, zonder vooraf te schuren. 
 ∙ De werkwijze is identiek aan de hierboven opgesomde gebruiksaanwijzing.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het 
recentste veiligheidsinformatieblad dat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat. Onze producten 
dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

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: 17/07/2018. Raadpleeg de veiligheidsfi che vooraleer het product te gebruiken.

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

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


