
KVALITET OG SUNDT INDEKLIMA I FOKUS

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



Indeklima 
Verden over øges opmærksomheden på alle de 
faktorer, der påvirker helbredet. Indeklimaet er af 
disse faktorer, der kan påvirkes af produkter, som 
frigiver sundhedsskadelige forurenende stoffer. 

Det kan give alle mulige sundhedsproblemer fra 
hovedpine og irritation af øjne og hals til astma og 
endda kræft. Derfor er miljøvenlige produkter nu et 
krav fra stadig flere. 

Antallet af produkter, der hævder at være grønne, 
er eksploderet. Det har også medført øget 
forbrugerbevidsthed, og forbrugere som efterspørger 
produkter, de kan have tillid til.

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C – den første 
olie, som rent faktisk indeholder 0 % VOC 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C har været banebrydende 
inden for miljøvenlige produkter. Tre år før de første 
VOC-regler blev indført, besluttede vi at sætte barren 
højt og gå efter 0 % VOC. De standarder, vi selv 
valgte, var strengere end dem, der er foreskrevet 
i lovgivningen, der går tilbage til 2010. Det viser, at 
andres helbred betyder noget for os – både dem, som 
lægger det oliebehandlede gulv, og slutbrugerne, 
som skal bo i rummet. 

Fra og med 2018 fører vi vores engagement et skridt 
videre, idet vi tilføjer Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold til vores certificeringer. Denne certificering er en 
garanti til dig som kunde i årene fremover, at vores 
produkter fortsat vil holde den høje standard for 
udledninger, som du forventer.

Eurofins Indoor Air Comfort Gold 
Rubio Monocoat er den første virksomhed inden for 
træpleje, som får Eurofins Indoor Air Comfort Gold-
certificeringen. Andre kendte brands i byggebranchen, 
som har opnået denne certificering, er bl.a. BASF, 
Knauf Insulation og Isover-plader. 

Med denne certificering ønsker vi fortsat at garanterer 
over for vores kunder, at vores produkter er et sikkert 
valg med hensyn til udledninger, nu og fremover. 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold viser Rubio 
Monocoats’ fokus på kvalitet og bidrag til et sundt 
indeklima. Certificeringen kombinerer de mest 
relevante udledningsspecifikationer og -krav i Europa 
i én enkelt certificering. 
 



Indoor Air Comfort Gold-certificeringen viser, at vi 
overholder:
• AgBB/ABG 
• A+ 
• M1 
• Belgiske VOC-regler 
• CDPH, afsnit 01350 
• EMICODE EC1 PLUS 
• LEED v4 Globalt 
• BREEAM International 
• BREEAM Norge
• BREEAM Storbritannien
• Byggvarubedömningen (BvB), afsnit 6. 

Udledninger til indeklimaet
• WELL (vedr. VOC-delen)
• Greenguard
• ANSES
• Floorscore-venlig certificering af gulvbelægning 

(positivt bidrag)

Med en global organisation i ryggen med mere end 
23.000 medarbejdere og over 30 års erfaring er vi 
sikre på altid at være informeret om nye regler og krav 
vedrørende udledninger, så vi sikrer, at produkterne 
altid overholder de nødvendige regler og krav. 

En garanti, der overstiger produktet
Eurofins Indoor Air Comfort Gold-certificeringen 
omfatter mere end tests og screening af tusindvis 
af kemikalier. Den omfatter også et internt 
kvalitetsprogram for processer for at sikre, at der hele 
tiden fremstilles produkter med lav udledning. Den 
omfatter audits på stedet, nye tests og certificering – 
der tilsammen giver en uhyre høj grad af sikkerhed for 
meget lave VOC-udledninger.



Andre internationale certificeringe
Vores fokus på bæredygtig iværksætteri afspejles i de 
certificeringer, som vores produkter har fået fra en 
lang række uafhængige, internationale institutter.  Ud 
over førnævnte certificeringer var vi bl.a. fået følgende 
certificeringer: 

FR-certifikat Bfl-S1 
RMC FR Oil System, vores flammehæmmende oliesystem, 
er blevet testet i henhold til følgende standarder: EN 
13501-1, EN ISO 11925-2 og EN ISO 9239-1. En Bfl 
s1-klassificering er en nyhed. B-certifikatet er den højeste 
klassificering, et oliesystem nogensinde har opnået.

s1 henviser til, hvor meget røgudviklingen begrænses. Det 
er noget, vi under hele udviklingsfasen arbejdede for at 
opnå. 

Legetøjsstandarden EN 71-3  
Disse europæiske retningslinjer regulerer vandringen 
af visse sundhedsskadelige elementer, såsom barium, 
cadmium, kviksølv, osv. i forskellige typer legetøj. Denne 
beslutning afspejler, at træ, der behandles med RMC Oil 
Plus 2C eller RMC Hybrid Wood Protector, er sikkert for 
børn. Det betyder også, at skærebrætter, køkkenborde og 
bordplader, der er behandlet med RMC Oil Plus 2C, også 
er sikre at bruge i husholdningen.
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