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PRODUKTBESKRIVELSE 
Rubio® WoodCream er en vannbasert krem som gjør treet vannavvisende etter behandling. 
Dette gir en langvarig perleeffekt.  

På grunn av den kremede konsistensen er den enkel å påføre, særlig på loddrett treverk. 
Rubio® WoodCream er tilgjengelig i sju grå nyanser, som gir treet et eldet utseende. Det finnes 
også en transparent variant som lar treet eldes naturlig samtidig som den beskytter det og gjør 
det vannavvisende. Denne varianten beskytter også allerede eldet tre. 
 
Avhengig av den valgte fargen, tresorten og retningen på det loddrette treet, vil den valgte 
fargen vare mellom 2 og 5 år. Etter det vil de naturlig grå nyansene gradvis ta over. Etter ca. 2 
år vil perleeffekten gradvis avta. 

PRODUKTINFORMASJON 
 › Unike egenskaper
 ∙ Vannbestandig resultat med langvarig perleeffekt.
 ∙ Selvrensende.
 ∙ Kremet konsistens gir optimal brukervennlighet.
 ∙ Velg mellom sju farger som gir et eldet utseende, og én transparent farge som beskytter  
   utvendige vegger som allerede er eldet.
 ∙ 0 % VOC.
 ∙ Ikke filmdannende, skaller ikke av.
 ∙ Perfekt for myke tretyper.

 › Tekniske egenskaper
∙ Kjemisk base: vannbasert
∙ Fysisk tilstand: krem
∙ Tetthet: 950–1050 g/l
∙ Surhetsgrad: 8,0–9,0
∙ Glansnivå: matt
∙ Tørketid: avhenger av klimaforholdene – ± 12 timer
∙ Berøringstørr etter 30 minutter.
∙ Perleeffekten starter allerede etter 3 timer.

 
 › Farger på furu

Transparent #0 Aged #1

Aged #5Aged #4

Aged #2
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Aged #3

Aged #7
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 › Farger på Thermowood

 › Emballasje
 Boks 100 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l og 20 l

 › Oppbevaring
 Produktet kan oppbevares i opptil 12 måneder. Oppbevares tørt og uåpnet i originalemballasjen. Oppbevares frostfritt.

INFORMASJON OM BRUK  
Rubio® WoodCream gjør treet vannavvisende. Ved hjelp av de pigmenterte nyansene av grått får treet et naturlige eldet utseende. 
Treverket får en vannavvisende effekt uten å endre den behandlede overflatens naturlige preg. Fordi vannet avvises, vil treet også 
være mindre utsatt for å krympe og svelle. Etter langvarig regnvær vil perleeffekten forsvinne midlertidig, men effekten kommer 
tilbake når treet er tørt igjen. Det finnes også en transparent variant som lar treet eldes naturlig samtidig som den beskytter det og 
gjør det vannavvisende. Denne transparente varianten beskytter også allerede eldet tre.   

A. 
Vannavvisende egenskap, 
behandlet med Rubio® WoodCream.  

B. 
Vannabsorberende egenskap, 
ikke behandlet med Rubio® WoodCream.

Transparent #0 Aged #1

Aged #5Aged #4

Aged #2

Aged #6

Aged #3

Aged #7

MERKNADER: 
∙ Fargen Transparent #0 kan brukes til å dempe intensiteten til de andre fargene.
∙ Pigmentet i de ulike Rubio WoodCream-fargene bidrar til å beskytte treet mot gråning. 
  Fargen Transparent #0 inneholder imidlertid ikke pigment, noe som gjør at den naturlige gråningen inntrer raskere.
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 › Klargjøring
 ∙ Omgivelsestemperatur: 10–25 °C
 ∙ Temperatur i underlaget: 10–25 °C
 ∙ Påføringstemperatur: 10–25 °C
 

 › Instruksjoner

 › Forbruk
 ∙ Avhengig av typen underlag: 60–80 g/m2.
 ∙ Disse målene er veiledende. Du bør teste ut på en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

 › Tips
 ∙ Vi anbefaler alltid å teste ut på en prøve.
 ∙ Rubio® WoodCream passer godt på myke tretyper. På tretyper med høyt vann- eller oljeinnhold, for eksempel eik, rød seder og 
   afzelia, kan det oppstå misfarging og forvitring på grunn av utvasking av vannløselige forbindelser eller oljeforbindelser.
 ∙ Påfør 60 til 80 g/m2 i ett strøk. Akkurat hvor mye som trengs, er avhengig av hvor mye underlaget absorberer.
 ∙ Ikke påfør for mye produkt. For å oppnå effektiv beskyttelse trengs ikke mer enn treet kan absorbere.
 ∙ Maksimalt tillatt fuktighetsinnhold i prosent er 18 % for nåletre og 12 % for løvtre.
 ∙ Rør godt om før bruk.
 ∙ Ikke behandle med Rubio® WoodCream i direkte sollys.

 › Verktøy

RMC-kluter 
bomull – sett 1 kg  

RMC-svamp 
standard

TRINN 1 
Påse at det loddrette treet er tørt og rent. Ved ekstremt tilsmusset og oljet tre eller ved muggflekker 
anbefaler vi å rengjøre det med RMC Exterior Wood Cleaner. Treet må skylles grundig med vann 
etter bruk av RMC Exterior Wood Cleaner og før påføring av Rubio® WoodCream. Se det medfølgende 
tekniske databladet før bruk.  

TRINN 2 
Rør godt om i Rubio® WoodCream før kremen påføres (ufortynnet) forsiktig og jevnt på den loddrette 
overflaten med en pensel til vegger og tak i retning av treverket.  

TRINN 3  
Gni produktet ut over overflaten umiddelbart med en svamp/klut eller en børste hvis overflaten er ru, i 
treverkets retning. Arbeid i soner på 3–4 brett i en horisontal retning. Ikke påfør produktet for tykt. For 
å oppnå effektiv beskyttelse trengs ikke mer enn treet kan absorbere. 
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 › Rengjøring
 Det er best å rengjøre verktøy med vann.

 › Vedlikehold 
 ∙ Overflaten må være ren og tørr og kan behandles med det første produktet uten at den slipes først.
 ∙ Prosessen er identisk med instruksjonene ovenfor.

HELSE- OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER  
Du finner informasjon og råd om sikker håndtering, oppbevaring og kassering av kjemikalier i det nyeste sikkerhetsdatabladet, 
som inneholder fysisk, økologisk og toksikologisk informasjon samt annen sikkerhetsinformasjon. Produktene våre må oppbevares, 
brukes og håndteres med varsomhet.
 

Se emballasjen og sikkerhetsdatabladet for mer informasjon.

DIN LEVERANDØR: 

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å avgjøre, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. 
Muylle Facon NV kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Informasjonen 
ovenfor kan bli gjenstand for endringer som vil bli publisert i oppdaterte versjoner av det tekniske databladet. Vi 
kan ikke holdes ansvarlig for utilfredsstillende resultater som skyldes årsaker som ikke er forbundet med kvaliteten 
på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet på grunnlag av den informasjonen og kunnskapen 
som er tilgjengelig for øyeblikket. De nyeste tekniske databladene er tilgjengelig på forespørsel eller på nettstedet.
Dato for teknisk datablad: 17/07/2018. Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet. 

For vårt komplette sortiment av produkter eller beskyttelse og farging
av utvendig og innvendig treverk, se 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


