
RUBIO MONOCOAT LED OIL
LED-PÆRER HÆRDER DEN MED 1 LAG

                  en helt ny 
MONOCOAT

innovation

NYHED 

FARVE OG BESKYTTELSE AF TRÆVÆRK I ET ENKELT LAG



FREMTIDEN ER LED

LED er en forkortelse for "light emitting diode" og kaldes også "lysdiode". Det er et elektronisk produkt  
en halvleder, der udsender lys, når strømmen sendes igennem den i den rigtige retning. Oprindeligt 
blev LED brugt i bilindustrien, hvorfra teknologien bredte sig til havelamper, lanterner, tv (LED-tv), 
neglestudier osv. 

Ud over forbrugermarkedet har en række virksomheder også skiftet til LED på rund af det lave 
strømforbrug. Tænk fx på gartnerier, trykkerier og underholdningsbranchen (videovægge, 
teaterbelysning). Men på træbehandlingsområdet kan LED-teknologien også byde på revolutionerende 
fremskridt. Det skyldes bl.a.: 



MINIMALT MILJØMÆSSIGT FODAFTRYK
LED-pærer har et meget mindre miljømæssige fodaftryk end UV-pærer. De 
indeholder ikke kviksølv, afgiver ingen ubehagelig lugt og har udleder ikke 
ozon. Dette sparer industrielle brugere mange penge, fordi de ikke behøver at 
montere udsugning på deres overfladebehandlingsmaskiner. Derudover kræver 
LED-pærer ingen særlig kemisk affaldsbehandling i modsætning til kviksølvpærer, 
og de kan i vid udstrækning genbruges. 

ENERGIBESPARENDE
LED-pærer har meget en lang levetid på op til 20.000 timer sammenlignet UV-
pærernes 700-1.000 timer. De kræver næsten ingen vedligeholdelse og bruger op 
til 80 % mindre energi end de traditionelle kviksølvpærer. 

Der skal tages højde for lampernes opvarmnings- og afkølingstider ved brug af 
traditionelle (UV) pærer. Deres levetid kan også påvirkes betydeligt, hvis de hele 
tiden tændes og slukkes. LED-pærer virker derimod straks, efter de er tændt, og 
hærder derfor også træet med det samme. Når pærerne tændes og slukkes hurtigt, 
vil det heller ikke påvirke deres levetid, og derfor kan arbejdet udføres hurtigt og 
effektivt. 

LED-pærer kan ganske enkelt tilsluttes lysnettet. Det er ikke nødvendigt at investere 
i et højspændingsanlæg.

GULVET ER STRAKS KLAR TIL BRUG
Når træet er blevet behandlet med RMC LED Oil, kan det straks hærdes med LED-
lys. Dette kan påføres både industrielt og på stedet.Træet er klar til brug eller 
kan pakkes straks efter behandling, hvilket giver fantastiske besparelser. RMC 
LED-teknologien er således den bedste partner til projektmarkedet, hvor tiden altid 
er en vigtig faktor.

STØDSIKKER
LED-pærer er meget stødsikre. De tåler desuden kulde og vibrationer meget bedre 
end andre pærer. Det er især en stor fordel ved anvendelser på stedet.

OPTIMALT UDBYTTE
Investering i LED-teknologi til indfarvning og beskyttelse af træ er en lønsom 
beslutning. Prisen for anskaffelse af LED-hærdningsudstyr (industrielt/på stedet) 
er ubetydelig sammenholdt med den besparelse, som LED-teknologi medfører. 
Ud over LED-pærernes betydeligt længere levetid og bemærkelsesværdige 
energibesparelser er LED-teknologiens særlige fordel dens store tidsbesparelser. 
Eftersom det behandlede træ hærdes straks efter kontakt med LED-lyset, skal der 
ikke tages højde for tørretider, og projektet kan således leveres umiddelbart efter 
hærdning! 



FUNKTION

KENDER DU (EN AF) DISSE "ON-SITE" SITUATIONER?

› Fristen er så stram, at der ikke er tid nok til hærdning af det behandlede træ. Det koster masser af 
 penge, hver dag en erhvervsbygning eller offentlig bygning er lukket.
› Du arbejder samtidig på et projekt sammen med forskellige entreprenører. Selvom du tydeligt har  
 markeret det behandlede område, ser du næste dag, at der er fodaftryk på dit nybehandlede gulv.
› Eller nogen har lige boret eller slebet væggene, og alt støvet har lagt sig på dit fine nybehandlede   
 gulv. Hvem skal betale for det? 

RMC LED-TEKNOLOGI TIL "ON-SITE" ANVENDELSER:

FORDELENE:

projektets frister er nemme at overholde

du behøver ikke længere bekymre dig over, at andre entreprenører spolerer dit arbejde

sliddet på stærkt trafikerede områder kan nemt repareres i lukketiden

snedkere kan behandle, hærde og levere møbler på én enkelt dag

trapper kan oliebehandles og hærdes på én dag, så trapperne kan tages i brug samme aften

01. Påfør RMC LED Oil 

i farve efter eget valg.

02. Hærd olien med vores "on-site" 

LED-hærdende løsninger.

03. Overfladen er hærdet efter 

± 2 sekunder og er klar til brug igen.



KENDER DU (EN AF) DISSE "INDUSTRIELLE" UDFORDRINGER?

› Mangler du plads til alle dine tørrereoler? 
› Det er en tidskrævende ekstra opgave at lægge brædder på reolerne.

RMC LED-TEKNOLOGI TIL "INDUSTRIELLE" ANVENDELSER:

FORDELENE:

man behøver ikke vente på, at brædderne hærder

eftersom brædderne hærdes med det samme, sparer du tid ved at fjerne én opgave

ikke noget behov for tørrereoler, så du sparer tid og penge

hurtigere leveringstider

01. Påfør RMC LED Oil 

i farve efter eget valg.

02. Hærd olien med vores 

LED-hærdende industrienhed.

03. Brædderne er hærdet efter

± 2 sekunder og er klar til at blive 

pakket og transporteret.



RUBIO® LED-HÆRDNING – FREMTIDEN STARTER NU

Hos Rubio® Monocoat starter vi gerne en ny trend, og vi stikker gerne snuden frem for de ting, vi tror 
på. Da vi lancerede vores første olie i 2005, valgte vi resolut at udvikle et produkt, der både er sikkert for 
brugeren og hans omgivelser. RMC Oil indeholder ingen (0 %!) VOC eller vand og er baseret på linolie. 
Lanceringen af LED-teknologi i vores produktsortiment passer dermed perfekt til vores miljøbevidste 
forretningsprincipper, der er meget vigtige for os.
 
Rubio® LED Oil er en kvalitetsolie af hård voks, der som enhver anden RMC Oil er baseret på vores ikoniske 
teknologi med molekylær binding.

Takket være denne unikke teknologi har Rubio® Monocoat LED Oil følgende egenskaber:

› påføres i 1 lag
› 0 % VOC 
› naturligt udseende og udtryk som med Rubio® Monocoat oxidative finishing 
› langtidsholdbar beskyttelse og indfarvning af træet
› let at vedligeholde med RMC's rengørings- og plejeprogram
› brugervenlig uden overlapninger under påføring
› kan anvendes på næsten alle trætyper
› 40 unikke, intense farver

Kombinationen af holdbarhed, slidstyrke og let vedligeholdelse gør RMC LED Oil til den perfekte partner 
til projektmarkedet.

Når RMC LED Oil kommer i kontakt med LED-lys, hærder olien øjeblikkeligt, og gulvet er straks klar til 
brug. Denne tidsbesparende egenskab er sød musik i ørerne på projektudviklere, som altid arbejder 
under tidsbegrænsninger.

0 % VOC

MANUELT/ON-SITE/INDUSTRIELT

15-18 g/m²
afhængigt af klargøringen

HÆRDES STRAKS MED LED-LYS

ØJEBLIKKELIGT VANDAFVISENDE 
EFTER 2 TIMER

RMC CLEANER DÅSE:  
100 g – 1 kg – 5 kg

Rubio MONOCOAT LED OIL, 
 baseret på vores ikoniske teknologi 
 med molekylær binding!



NATURLIGT UDSEENDE + UD-
TRYK

Takket være vores ikoniske teknologi med molekylær 

binding hæfter olien sig til træets cellulosefibre. I 

modsætning til andre behandlingsmetoder påføres 

der ingen film på træet, og når du bruger Rubio® 

Monocoat olier til behandling, kan du altid se 

træets struktur. Træets naturlige udseende og 

udtryk bevares, selv efter farvning og beskyttelse 

med RMC Oil. 

HOLDBAR BESKYTTELSE

Den molekylære binding skaber en slidstærk og 

holdbar beskyttelse. Det er vigtigt at overholde en 

reaktionstid på et par minutter for at sikre denne 

molekylære binding. Jo bedre binding mellem 

fibrene, desto stærkere er beskyttelsen.

NEM VEDLIGEHOLDELSE 
OG RENOVERING

Overflader, der er behandlet med Rubio® 

Monocoat Oil, er nemme at vedligeholde, og 

mindre ridser eller beskadigede områder er meget 

nemme at reparere. Rubio® Monocoat tilbyder de 

nødvendige vedligeholdelsesprodukter, der holder 

oliebehandlede overflader i topform.

KUN ÉT ENKELT LAG

Takket være vores teknologi giver vores system en 

slidstærk farve og beskyttelse med ét enkelt lag. 

Når fibrene er bundet til olien, absorberer træet 

ikke mere overskydende produkt, så det ikke er 

nødvendigt at påføre endnu et lag.

INGEN VOC

Rubio® Monocoat olie indeholder hverken vand 

eller opløsningsmidler, men er baseret på naturlige 

ingredienser. Dette betyder, at produktet er meget 

sikkert i brug, men lige så sikkert for omgivelserne. 

Dermed kan vi garantere vores kunder 100 % 

kvalitet. 

INGEN OVERLAPNINGER

Når alle frie cellulosefibre er molekylært bundne, 

afviser træet eller det bundne Rubio® Monocoat-

lag alt overskydende produkt. Derfor har 

overlapninger og startmærker ikke en chance med 

Rubio® Monocoat Oil.

ALLE TRÆTYPER

Rubio® Monocoat LED Oil er beregnet til beskyttelse 

og farvning af næsten alle trætyper.

40 STANDARDFARVER

Den unikke Rubio® Monocoat oliepigmentteknologi 

giver en intens og stærk farve med ét enkelt lag 

uden at gå på kompromis med træets naturlige 

udseende og udtryk. 40 standardfarver kan blandes 

og giver ubegrænsede muligheder.



ANTIQUE BRONZE

HAVANNA OAK

AQUA

OLIVE

ASH GREY BISCUIT

CORNSILK COTTON WHITE DARK OAK

GRIS BELGE NATURAL

SMOKE

SMOKE 5% SMOKED OAK STONE SUPER WHITE

BLACK

OYSTER PINE

› 40 STANDARDFARVER

RMC LED Oil fås i 40 forskellige farver uden at gå på kompromis med træets naturlige 
udseende og udtryk. Hvis dit projekt kræver en bestemt nuance, kan den specialfremstilles. 



CHARCOAL

TITANIUM GREY

ICE BROWN

CHERRY CORAL

MAHOGANY

WALNUT

MIST

WHITE WHITE 5%

BOURBON CASTLE BROWN

PURE SAVANNA

CHOCOLATE

MIST 5% MUDLIGHT

SKY GREY SLATE GREYSILVER GREY*

VANILLA

De viste farver er påført eg.
Vi anbefaler altid at lave en farveprøve. 

De viste farver er kun vejledende og ikke bindende.
-

*Silver Grey fås kun som sæt (A + B Komp.) på 1 kg eller 5 kg.



RUBIO® LED-HÆRDENDE LØSNINGER
Til industriel og on site-påføring 

Rubio® Monocoat LED Oil gør det muligt at reducere tidsrammen til træbehandling betydeligt. Takket 
være hærdning med LED-lys kan den påførte olie hærdes med det samme, så træet straks kan pakkes 
(industri) eller bruges (on site). 

Ud over RMC LED Oil tilbyder Rubio® Monocoat også det udstyr, der kan bruges til straks at hærde 
olien. 

INDUSTRIEL PÅFØRING
En LED-hærdende enhed kan nemt og hurtigt eftermonteres på en eksisterende overfladebehandlingslinje 
uden store investeringer. Udsugning er ikke nødvendig, da der ikke udledes ozon. 

(Foto: LED-hærdende industrienhed monteret på Rubio® monocoater).

ON SITE-PÅFØRING
Til krævende gulvlæggere, som vil være helt fremme i skoen, tilbyder vi følgende maskiner: en 
professionel maskine til hærdning af gulve og to håndholdte LED-hærdeenheder til møbler, fodpaneler 
og vanskeligt tilgængelige områder. Investeringen i disse maskiner er minimal, især hvis du ser på, hvad 
du vil spare i tid og penge. 

Vores "on-site"-tilbehør:

› LED-hærdende håndholdt enhed
  Velegnet til øjeblikkelig hærdning af møbler,  
  lister  og vanskeligt tilgængelige steder, der er 
  behandlet med RMC LED Oil. 
› LED-hærdende håndholdt enhed MonoLED
  Velegnet til øjeblikkelig hærdning af møbler, 
  lister og vanskeligt tilgængelige steder, der er 
  behandlet med RMC LED Oil. 

› LED-hærdende on-site-enhed
  Velegnet til øjeblikkelig hærdning af gulve, der
  er behandlet med RMC LED Oil. Den indbyggede  
  LED-strimmel kan fjernes fra enheden, så lister 
  og andre vanskeligt tilgængelige steder også kan
  hærdes. 

Vigtigt: Denne maskine har således to 
påføringsmuligheder.



LED-hærdende håndholdt enhed LED-hærdende håndholdt enhed MonoLED

LED-hærdende on-site-enhed
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Rubio® Monocoats hovedkontor I Ambachtenstraat 58 – 8870 Izegem – Belgien
+32 (0)51 30 80 54  I  info@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com
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NYT MEDLEM AF FAMILIEN
En ægte innovation fra Rubio


