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PRODUKTBESKRIVELSE 
Rubio® WoodCream er en vandbaseret creme, der gør træet vandafvisende efter behandlingen. 
Det giver en holdbar vand-perle-effekt. 

Dens cremede struktur gør den nem at påføre, især på lodret træ. Rubio® WoodCream fås i 
7 grå nuancer, der giver træet et ældet udtryk. Der fås også en transparent version, der lader 
træet ældes naturligt, men beskytter det og gør det vandafvisende. Denne transparente udgave 
beskytter også træ, der allerede er ældet. 

Afhængigt af den valgte farve, trætypen og det lodrette træs retning, holder den valgte farve i 
mellem 2 og 5 år. Derefter overtager de naturlige grå nuancer efterhånden. Efter ca. 2 år aftager 
vand-perle-effekten gradvist. 

PRODUKTOPLYSNINGER
 › Unikke egenskaber
 ∙ Vandafvisende resultat med holdbar vand-perle-effekt.
 ∙ Selvrensende
 ∙ Cremet konsistens giver optimal brugervenlighed.
 ∙ Vælg mellem 7 farver for at få et ældet udseende og én transparent farve for at beskytte
   allerede ældede udendørs vægge.
 ∙ 0 % VOC
 ∙ Ikke filmdannende, skaller ikke af.
 ∙ God til bløde trætyper.

 › Tekniske egenskaber
∙ Kemisk grundlag: vandbaseret
∙ Fysisk tilstand: creme
∙ Densitet: 950-1.050 g/l
∙ Surhedsgrad: 8,0-9,0
∙ Glansniveau: mat
∙ Tørretid: afhængigt af klimaforholdene: ±12 timer
∙ Berøringstør efter 30 minutter.
∙ Perleeffekten starter allerede efter 3 .

 
 › Farver på fyrretræ
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 › Farver på Thermowood

 › Emballage
 100 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l og 20 l dåse

 › Opbevaring
 Produktet kan opbevares i op til 12 måneder. Opbevares tørt i den originale emballage. Beskyttes mod frost.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING 
Rubio® WoodCream gør træet vandafvisende. De pigmenterede grå nuancer kan give træet et naturligt ældet udtryk. Træet får en 
vandafvisende effekt, uden at det går ud over den behandlede overflades naturlige udseende. Fordi vandet afvises er træet også 
mindre udsat for krympning og kvældning. Efter langvarig regn forsvinder perleeffekten midlertidigt, men vender tilbage, når træet 
er tørt igen. Der fås også en transparent version, der lader træet ældes naturligt, men beskytter det og gør det vandafvisende. Denne 
transparente udgave beskytter også træ, der allerede er ældet.  

A. 
Vandafvisende, 
behandlet med Rubio® WoodCream 

B. 
Vandsugende,
ikke behandlet med Rubio® WoodCream 

Transparent #0 Aged #1

Aged #5Aged #4

Aged #2

Aged #6

Aged #3

Aged #7

Bemærk!  
∙ Farven Transparent #0 kan bruges til at reducere lysstyrken af de andre farver.
∙ Pigmentet i de forskellige Rubio WoodCream-farver bidrager til at beskytte træet mod gråning. 
  Farven Transparent #0 er uden pigment, hvilket får træet til at gråne hurtigere.
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 › Klargøring
 ∙ Omgivende temperatur: 10°C – 25°C
 ∙ Underlagets temperatur:  10°C – 25°C
 ∙ Påføringstemperatur: 10°C – 25°C
 

 › Brugsvejledning:

 › Forbrug
 ∙ Afhængigt af underlaget: 60-80 g/m².
 ∙ Denne dækkeevne er vejledende. Lav en prøve for at finde den præcise dækkeevne.

 › Tips
 ∙ Vi anbefaler altid at lave en prøve.
 ∙ Rubio® WoodCream er god til bløde trætyper. På trætyper med højt vand- eller olieindhold, som fx eg, rødt cedertræ, afzelia  
   osv., kan der forekomme misfarvning og forvitring på grund af udvaskning af vandopløselige eller olieholdige forbindelser.
 ∙ Påfør 60-80 g/m² i 1 enkelt lag. Den præcise mængde afhænger af underlagets sugeevne.
 ∙ Påfør ikke for meget, men kun hvad træet kan optage for at opnå en beskyttende effekt.
 ∙ Den maksimalt tilladte fugtighed er 18 % for nåletræ og 12 % for løvtræ.
 ∙ Omrøres grundigt før brug.
 ∙ Rubio® WoodCream må ikke påføres i direkte sollys.

 › Værktøj

RMC-klude 
bomuld – sæt med 1 kg 

RMC-svamp 
standard

TRIN 1 
Det lodrette træ skal være tørt og rent. Hvis træet er meget beskidt og olieret eller har mug/svamp, bør 
træet rengøres med RMC Exterior Wood Cleaner. Træet skal skylles grundigt af med vand efter brug 
af RMC Exterior Wood Cleaner og før påføring af Rubio® WoodCream. Læs det medfølgende tekniske 
datablad før brug. 

TRIN 2 
Rubio® WoodCream omrøres grundigt, inden det påføres ufortyndet med pensel på den lodrette 
overflade i træets længderetning i et tyndt jævnt lag.  

TRIN 3 
Umiddelbart efter påføring tørres overfladen efter med en svamp/klud eller pensel, hvis overfladen er 
ru, i træfibrenes retning. Behandl områder på 3-4 træplanker i den vandrette retning ad gangen. Påfør 
ikke produktet i for tykke lag. Påfør et lag, så træet kan optage den nødvendige mængde for at opnå 
en beskyttende effekt.
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 › Rengøring
 Værktøj rengøres bedst med vand.

 › Vedligeholdelse
 ∙ Overfladen skal være ren og tør og kan behandles med det originale produkt uden forudgående slibning.
 ∙ Processen er den samme som i følgende kortfattede brugsvejledning.

ANVISNINGER VEDRØRENDE SUNDHED OG SIKKERHED 
Oplysninger og tips om sikker håndtering, opbevaring og fjernelse af kemikalier findes i det nyeste sikkerhedsdatablad, der indeholder 
fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhedsoplysninger. Vores produkter skal opbevares, anvendes og håndteres med 
omhu. 

DIN FORHANDLER:  

ANSVAR: Det er brugerens ansvar via egne tests at sikre, at produktet egner sig til den valgte opgave. Muylle Facon NV 
hæfter under ingen omstændigheder for nogen følgeskader. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af disse oplysninger. 
Sådanne ændringer offentliggøres i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi hæfter ikke for dårlige resultater, der 
skyldes årsager uden sammenhæng med produktets kvalitet. Disse tekniske data er baseret på oplysninger og viden, der er 
tilgængelig på nuværende tidspunkt. De nyeste tekniske data kan rekvireres eller findes på webstedet.
Dato for det tekniske datablad: 17/07/2018 Læs sikkerhedsoplysningerne før brug af produktet. 

Læs mere på emballagen og sikkerhedsdatabladet. 

Du kan se hele vores udvalg af produkter til beskyttelse og indfarvning
af indendørs og udendørs træ på www.rubiomonocoat.com

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

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

www.rubiomonocoat.com


