EXTERIOR

A FA TERMÉSZETES SZÉPSÉGÉNEK VÉDELME

INNOVATÍV TECHNOLÓGIA
EGYEDI ELŐNYÖKKEL
A hidrofób Rubio WoodCream technológia és az
egyedülálló krémszerkezet mind a termék, mind az
alkalmazás szintjén fontos előnyöket kínál.

© Rubio Monocoat

VIASZ ALAPÚ KRÉM
A Rubio WoodCream krémszerkezete nemcsak az alkalmazás egyszerűségét
garantálja, hanem a fával való hosszú érintkezési időt is biztosítja. Ez biztosítja a
megfelelő időt, hogy a Rubio WoodCream teljesen beivódjon a fa pórusaiba. Rubio
WoodCream lehet egy rétegben, vagy fedettebb eredmény érdekében több rétegben
alkalmazva, az egyedi tulajdonságai megváltoztatása nélkül. Az felépítése gazdaságos
felhasználást tesz lehetővé.

RUBIO FAKRÉM A FA
TERMÉSZETES SZÉPSÉGÉNEK
VÉDELMÉRE

TÁPLÁLÓ
© Beach House, Dánia.
Rubio WoodCream, Bold Black and Creamy White.

A szabadban létfontosságú a fafelületek megfelelő termékkel történő kezelése. Végül is mindenki azt
szeretné, ha a fafelületei sokáig jól mutatnának. A Rubio WoodCream hidrofób technológián alapul,
amelyet kifejezetten a fa maximális védelme érdekében fejlesztettek ki. Egyedülálló és aktív öntisztító
formulája intenzíven táplálja a fát, megőrzi a lélegző szerkezetet és víztaszítóvá teszi. Legjobb az
egészben: a viaszkrém sokféle színben kapható, és könnyen felvihető. Őröm vele dolgozni és szemet
gyönyörködtető!

A Rubio WoodCream nemcsak színezi és védi a fát, hanem táplálja is. A krém mélyen
behatol a fába, és biztosítja, hogy a felület páraáteresztő maradjon. A krém nem tölti,
se tömíti a fa rétegeit, mint más festéktermékek és lakkok. A Rubio WoodCream nem
hámlik le, és ezáltal sokkal hosszabb élettartamot garantál a fának.

LÉLEGZŐ
A fának képesnek kell lennie lélegezni a szépség megőrzése érdekében. Hidrofób
krémünk biztosítja, hogy a fa pórusai nyitva maradjanak és a nedvességszabályozás
megmaradjon. Ennek eredményeként a vizet taszítja, de a levegőt és a vízgőzt még
mindig átengedi. A fa természetes megjelenése és hangulata is megmarad.

VÍZ LEPERGETŐ

Egyedi jellemzők:

A farostok kapilláris ereje, a fa vizet vonzó erejét víztaszító erővé alakítja át a Rubio
WoodCream hidrofób jellege miatt. Ez hosszantartó gyöngyhatást eredményez, amely
nagyon tartós védelmet nyújt a fának a szélsőséges időjárási viszonyok ellen.

› Viasz alapú
› Tápláló
› Lélegző
› Vízlepergető
› Öntisztító
További információkért olvassa el a brosúra műszaki adatlapját.
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ÖNTISZTÍTÓ
A gyöngyhatás 100%-os védelmet nyújt a víz ellen, ugyanakkor öntisztító hatást hoz létre.
A vízcseppek lecsúsznak a fáról, eltávolítva a szennyeződéseket a felszínéről. A víztaszító és
öntisztító hatás csökkenti a mikroorganizmusok (algák, penészgombák, gombák)
növekedésének kockázatát és megakadályozza a fagykárokat.
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CSOMAGOLÁS ÉS ESZKÖZÖK
A megfelelő csomagolás minden projekthez

RUBIO WOODCREAM
A következő csomagolásban kapható:
Doboz: 100 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L

RUBIO WOODCREAM SOFTENER
SZÍNHATÁSOKRA ÉS
KARBANTARTÁSI MEGOLDÁSOKRA
A Rubio WoodCream Softener tökéletes partnere a Rubio WoodCream-nek. A
kettő összekeverésével különböző színhatások hozhatók létre. Így
csökkentheti a meglévő Rubio WoodCream színek intenzitását az átlátszóbb
hatás elérése érdekében. A Rubio WoodCream Softener az azonnali érett
megjelenés kedvelőinek is kínál megoldást: keverje össze a Grey Collection
egyik színét a Rubio WoodCream Softener-rel.
A Rubio WoodCream lágyító ideális termék a Rubio WoodCream-rel kezelt
fafelületek karbantartási megoldásaihoz is.

Egyedi jellemzők
RUBIO WOODCREAM SOFTENER

› 0% VOC

A következő csomagolásban kapható:

› Csökkenti a szilárdanyag tartalmát a viszkozitás megváltoztatása nélkül

Műanyag palack: 100 ml - 1L
Marmonkanna: 5 L

› Megnyújtja a száradási időt
· Könnyebb melegen dolgozni vele
· Csökkenti az átfedések kockázatát
› Könnyebb kenhetőséget biztosít durva és nedvszívó aljzatokon

Használat könnyítő eszközök

› Csökkenti a rétegfelhalmozódást a Rubio WoodCream felújításakor
és frissítésénél, valamint a Rubio WoodCream 2 rétegben történő
felhordásakor
További információkért olvassa el a brosúra műszaki adatlapját.

RUBIO MONOCOAT KEVERŐPÁLCA
Használat előtt a Rubio WoodCream-et alaposan fel kell
keverni, különösen a Rubio WoodCream Softener
hozzáadásakor. Ehhez használja a praktikus, fából készült
Rubio Monocoat keverőpálcát! A 100 ml-es doboz
keveréséhez javasoljuk egy kisebb keverő használatát.

Hígítsuk, keverjük és alkalmazzuk!
Érett effekt

Átlátszóbb effekt

RUBIO WOODCREAM ECSET
A Rubio WoodCream ecseteknek köszönhetően simán és
könnyedén vihető fel a festék a fa felületére. Az ecset
poliészter szálból készült, nem hagy nyomokat és a termék
nem szárad meg könnyen az ecseten. Az ecsetet sima és
durva felületeken egyaránt használhatja.
A Rubio WoodCream Brush különböző szélességben kapható: 1 ”,
2” és 3 ”.
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BLUE GREY #5

BLUE GREY #5
+ Rubio WoodCream Softener

CHARMING GREY#8

Ezek a színek pusztán tájékoztató jellegűek és számos tényezőtől függenek, például a fafajtától.
Más fafajták színjelzéseivel kapcsolatban keresse fel a www.rubioshop.hu webhelyet, vagy olvassa el a műszaki adatlapot.

CHARMING GREY#8
+ Rubio WoodCream Softener
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© Bootshaus Bali-tenger
Rubio WoodCream, Gravel Grey #4 on larch

Szürke kollekció – fenyőn

RUBIO WOODCREAM
SZÍN KOLLEKCIÓK

TIMELESS GREY #2

MISTY GREY #3

GRAVEL GREY #4

GREEN GREY #6

BOLD BLACK #7

CHARMING GREY#8

TRANSPARENT #0

BLUE GREY #5

Tippek & Trükkök
› Készítsen azonnali érett megjelenést a Rubio WoodCream Softener hozzáadásával a szürke színkollekció
bármelyik színéhez.

A Rubio labor három gyönyörű színkollekciót fejlesztett ki, amelyek színezik és védik a fát, és víztaszítóvá
teszik: a hagyományos, a szürke és a skandináv kollekciót.

Hagyományos kollekció – fenyőn

› Átlátszó változat (# 0) is elérhető a nem színes effektus létrehozása érdekében. Az Átlátszó (#0) lehetővé
teszi a fa természetes öregedését, és bár ebben a változatban nincs UV-szűrő, de még mindig védi és
víztaszítóvá teszi a fát. Hígítatlanul alkalmazza.

Skandináv kollekció – fenyő

SNOW WHITE

CREAMY WHITE

MOCHA CREAM

SALTED CARAMEL

BURNED CHOCOLATE

SOFT TAUPE

DEEP TAUPE

SWEET TOFFEE
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DIRTY GREY #1

RICHALMOND

Ezek a színek pusztán tájékoztató jellegűek és számos tényezőtől függenek, például a fafajtától.
Más fafajták színjelzéseivel kapcsolatban keresse fel a www.rubioshop.hu webhelyet, vagy olvassa el a műszaki adatlapot.

OSLO OCHRE

SWEDISH RED

QUIET GREEN

COUNTRY GREEN

FJORD BLUE

AURORA BLUE

NAVY BLUE

ICE BLUE

Ezek a színek pusztán tájékoztató jellegűek és számos tényezőtől függenek, például a fafajtától.
Más fafajták színjelzéseivel kapcsolatban keresse fel a www.rubioshop.hu webhelyet, vagy olvassa el a műszaki adatlapot.

FOREST GREEN
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SZÍNEZZE ÉS VÉDJE
KÜLTÉRI FA PROJEKTJEIT
RUBIO MONOCOAT-tal
A külső falak, kerti házak és kapuk befejezéséhez a fát egyre inkább használják, gyakran
más anyagokkal kombinálva. A fa a kívánt eredménytől függően sokféleképpen védhető.
A Rubio WoodCream mellett a Rubio Monocoat termékcsalád tagjai évek óta, a nagy
sikerű Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector kültéri termékek.
Van olyan külső fa projektje, amelyet színezni és védeni szeretne a Rubio Monocoat
segítségével? Ezután tekintse meg a két termék jellemzőit, és válassza ki az önnek
legmegfelelőbb terméket a projektjéhez.

RUBIOMONOCOAT
HYBRID WOOD PROTECTOR

› Olaj

› Viasz alapú krém

› Molekuláris kötés

› Tápláló krém
technológia

› Átlátszó színű megjelenés

› Borító színű megjelenés

› Fa melegedő hatása

› Nincs fa melegedő
hatása

› Függőleges és
vízszintes fán

8

RUBIOWOODCREAM

› Függőleges fán
VS

› Monocoat: egyetlen
rétegben színezi és védi
a fát

› Színez és véd egy vagy
több rétegben

› Vigye fel és törölje le a
felesleges termék
nyomait egy ruhadarabbal

› Könnyű ecsettel felhordani

› Új projektekhez

› Felújításokhoz és új
projektekhez

További információ a Rubio Monocoat Hybrid fa védőről a
www.rubioshop.hu címen található.

© Paul Ott Fotográfus
Rubio WoodCream, Misty Grey #3

© Rubio Monocoat

ÜDVÖZÖLJÜK A RUBIO MONOCOAT CSALÁDBAN
Több mint 82 ország - 50.000.000 m² kezelt fa felület

www.rubioshop.hu

