
FOKUS PÅ KVALITET OG ET SUNT INNEKLIMA

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD



Inneluftkvalitet
Over hele verden blir folk stadig mer opptatt av alt 
som påvirker helsen. Inneluftkvaliteten er en av disse 
tingene, og den kan i sin tur påvirkes av produkter 
som avgir skadelige forurensende stoffer. 

Disse stoffene kan forårsake alle former for 
helseproblemer, fra hodepine og irritasjon i øyne og 
hals til astma og kreft. Miljøvennlige produkter er 
derfor i ferd med å bli et must for stadig flere. 

Dette har ført til en kraftig økning i produkter som 
selv påstår at de er grønne. Forbrukerne blir stadig 
mer bevisst på dette og er på jakt etter produkter de 
kan stole på.

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C, den første 
oljen som faktisk ikke inneholder VOC 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C har vært en pioner 
når det gjelder miljøvennlige produkter. Tre år før 
de første forskriftene om begrensning av flyktige 
organiske forbindelser (VOC) ble innført, bestemte 
vi oss for å legge lista høyt og gå for 0 % VOC. Vi 
vedtok strengere standarder enn de som ble lovfestet 
i 2010. Dette viser at vi bryr oss om helsen både til 
den som oljer gulvet, og til den som skal bruke gulvet 
etterpå. 

Fra og med 2018 tar vi dette engasjementet et skritt 
videre. Da utvider vi sertifiseringene våre med Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold. Med denne sertifiseringen 
får kundene en garanti på at produktene våre vil 
holde den samme høye standarden med hensyn til 
utslipp i årene som kommer. 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold 
Rubio Monocoat er den første i trebehandlingskategorien 
som blir tildelt Eurofins Indoor Air Comfort Gold-
merket. Andre kjente varemerker i byggebransjen 
som har gjort seg fortjent til merket, er BASF, Knauf 
Insulation og Isover Wool Panels. 

Med denne sertifiseringen ønsker vi å gi kundene en 
garanti på at produktene våre er et trygt valg når det 
gjelder utslipp – nå og i fremtiden. 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold-merket er et symbol 
på Rubio Monocoats fokus på kvalitet og bidrag til et 
sunt inneklima. Merket kombinerer de mest relevante 
utslippsspesifikasjonene og kravene i Europa i en og 
samme sertifisering. 
 



Indoor Air Comfort Gold-merket viser at produktene 
er i samsvar med:
• AgBB /ABG 
• A+ 
• M1
• Belgisk VOC-forskrift 
• CDPH Section 01350 
• EMICODE EC1 PLUS 
• LEED v4 Worldwide 
• BREEAM International 
• BREEAM-NOR
• BREEAM UK
• Byggvarubedömningen (BvB), del 6 om utslipp til 

innemiljø
• WELL (VOC-delen)
• Greenguard
• ANSES
• Floorscore-vennlig sertifisering for gulvprodukter 

(positivt bidrag)

Med støtte fra en global organisasjon på over 23 000 
medarbeidere med drøyt 30 års kollektiv erfaring, 
er vi trygge på at vi alltid er informert om – og at 
produktene er i samsvar med – nye forskrifter og 
utslippskrav. 

En garanti som overskrider produktet 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold-sertifisering 
handler om mer enn å teste og kontrollere produkter 
for tusenvis av kjemikalier. Den omfatter også et 
internt kvalitetsprogram for prosesser for å sørge for 
at det hele tiden produseres lavutslippsprodukter. 
Dette er ensbetydende med revisjoner, retesting og 
sertifisering på stedet – og alt dette gir påstanden om 
lave VOC-utslipp ekstremt høy pålitelighet..



Andre internasjonale sertifiseringer 
Vårt fokus på bærekraftig entrepernørskap gjenspeiles 
i sertifiseringene produktene våre er tildelt av utallige 
uavhengige internasjonale organisasjoner. Andre 
sertifiseringer vi har mottatt: 

FR-sertifisering Bfl-S1  
RMC FR Oil System, det brannhemmende oljesystemet, er 
testet i henhold til standard EN 13501-1, EN ISO 11925-2 
og EN ISO 9239-1. Systemet har også oppnådd å bli Bfl 
s1-klassifisert. 

B-sertifiseringen er den høyeste klassifiseringen noensinne 
oppnådd av et oljesystem, mens s1 viser til hvor mye 
røykutviklingen begrenses. Dette er noe vi hele tiden 
strebet etter å oppnå i utviklingsfasen.

Legetøjsstandarden EN 71-3  
Disse europeiske retningslinjene regulerer vandringen 
av visse helseskadelige stoffer som barium, kadmium 
og kvikksølv osv. i forskjellige typer leketøy. Denne 
standarden viser at tre behandlet med RMC Oil Plus 2C 
eller RMC Hybrid Wood Protector er sikkert for barn. Det 
betyr også at skjærebrett, kjøkkenbord, bordplater osv. 
som er behandlet med RMC Oil Plus 2C trygt kan brukes i 
husholdningen.
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