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RMC PRE-AGING
De mooie look van een reactieve beits, zonder de nadelen  

Een nieuwe vloer met een oude look. Het is een vloertrend die heel erg in trek is. Naast het 
effectief roken en roken van hout, bestaan er tal van reactieve producten om een verweerde of 
vergrijsde uitstraling aan het hout te geven.

Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling van hoge kwaliteit, die de 
look van reactieve beitsen creëert, maar zonder de nadelen ervan. Rubio Monocoat Pre-Aging 
is beschikbaar in 10 standaardkleuren, gaande van een lichtere naar donkere gerookte look, 
inclusief de warme, groenbruine ondertonen die zo populair zijn. Alle kleuren zijn onderling 
mengbaar zodat gewerkt kan worden tot op de exacte wens van de klant. 

PRODUCTINFORMATIE 

› Unieke karakteristieken
∙ Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
∙ Stabiel kleur die gemakkelijk reproduceerbaar is
∙ Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
∙ Diepe kleuring met subtiele accenten
∙ Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines. 
∙ pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkleuren
∙ Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
∙ Minimale geur
∙ Vrij van transportrestricties
∙ Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
∙ Geen overlappingen

› Technische kenmerken
∙ Fysische toestand bij 20 °C: Vloeibaar
∙ Waterdun
∙ Geur: Zoete geur
∙ Vlampunt: > 100°C
∙ Densiteit: ca. 1 kg/L
∙ Kookpunt: ca. 100 °C
∙ Droogtijd: 24u mits goede ventilatie

› Verpakking
Plastic fles van 100 ml en 1 L
Plastic bidon van 5 L en 25 L
Stalenset: 10 kleuren x 100 ml inclusief ‘Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small’

› Stockage
Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving
en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar in een goed geventileerde en vorstvrije ruimte.

› Verbruik
1L = 15 - 20 m2, afhankelijk van de voorbereiding en de houtsoort.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het
exacte verbruik te bepalen.

› Kleuren
De 10 Rubio Monocoat Pre-Aging kleuren zijn terug te vinden op de volgende pagina.
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› Kleuren

FUMED INTENSE

SMOKE INTENSE

FUMED LIGHT
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AUTHENTIC #1 AUTHENTIC #3AUTHENTIC #2

AUTHENTIC #5 AUTHENTIC #6AUTHENTIC #4

De voorgestelde kleuren werden geplaatst op Eik.
De afgebeelde kleuren zijn indicatief en zijn niet bindend.
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TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

Aangewezen applicatiemethode

Met de Rubio Monocoat Microfiber Pad:

STAP 1. Oppervlakte krasvrij schuren en stofzuigen. 
STAP 2. Verzadigend aanbrengen vanuit een emmer (RMC Bucket) met een RMC Microfiber Pad. Voor randen/hoeken: aanbrengen 

met kwast (RMC Brush) / RMC Mouse Pad en egaliseren met een beige Rubio Monocoat Scrubby Pad. Werk in de lengte 
van de planken, in zones van 2-3 planken (afh. van de breedte) en vermijd plasvorming.  

STAP 3. Laat ca. 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie. 

 Tip:  Het is perfect normaal dat het oppervlak opdroogt in ‘vlekken’ die de houttekening volgen. 
  Zolang het oppervlak er nog “vlekkerig” uitziet, is het nog niet droog. 

STAP 4. Na droging (24 uur mits voldoende ventilatie) de opstaande houtvezels breken met een boenmachine met rode 
 Rubio Monocoat Pad. Stofzuig en werk af met een kleur uit het RMC Oil Plus 2C gamma.  

Belang van de correcte tools
Na intensieve testen, draagt deze applicatiemethode de voorkeur weg van de Rubio Monocoat 
specialisten. Het gebruik van de RMC Microfiber Pad speelt hier een cruciale rol en leid tot de meest 
eenvoudige, snelste applicatiemethode met daarenboven het laagste verbruik. Neem contact op 
met onze specialisten of uw contactpersoon voor meer informatie hieromtrent. 

RMC Microfiber Pad
De pad is minder breed dan andere microfiber pads voor optimaal gebruiksgemak. Deze past ook 
perfect in een emmer (RMC Bucket) om product op te nemen. De structuur van de vezels is zo 
opgebouwd dat het product niet opgezogen wordt met een onnodig hoog verbruik tot gevolg. De 
harde microvezels in de pad zorgen voor minder weerstand tijdens het aanbrengen van het product. 
In tegenstelling tot andere microvezel pads moet er veel minder hard geduwd worden op de pad en 
wordt het product gemakkelijk en egaal verdeeld. 

Tip: De combinatie van de Rubio Monocoat Microfiber Pad & een rode Rubio Monocoat Pad (achteraf)
 zoals hierboven beschreven, resulteert in hele mooie kleurschakeringen en mooie diepte in de kleuren. 

Andere mogelijke applicatiemethodes

Manueel:

STAP 1. Oppervlakte krasvrij schuren en stofzuigen. 
STAP 2. Gelijkmatig en verzadigend aanbrengen met een RMC Brush, RMC Sponge, spuitpistool of rol op het te behandelen opp. 
STAP 3. Egaliseer met een beige Rubio Monocoat Scrubby Pad.
STAP 4. Laat ca. 24 uur drogen. Zorg voor voldoende ventilatie.
STAP 5. Na droging, de opstaande vezels breken met een rode Rubio Monocoat Pad. Ontstof het oppervlak en werk af met een 

kleur uit het RMC Oil Plus 2C gamma.  
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RMC Microfi ber 
Pad Set

RMC Pad
beige, rond

RMC Pad
wit, rond

RMC Pad
rood, rond

Rubio EasyPrimer
White Roller

RMC Brush
standaard 100

RMC Sponge
wit, standaard

RMC Bucket
Emmer van 7 L met handvat

RMC Scrubby Set 
beige

RMC Mouse Pad 
geel

Met de boenmachine:

STAP 1. Oppervlakte krasvrij schuren, stofzuigen en nadien het schuurstof verwijderen.
STAP 2. Voor randen/hoeken: aanbrengen met kwast (RMC Brush) / RMC Mouse Pad en egaliseren met beige Rubio Monocoat 

Scrubby Pad. Op de rest van de oppervlakte verzadigend aanbrengen met een langharige roller (Rubio EasyPrimer White 
Roller) vanuit een rolbak/emmer (RMC Bucket). Vermijd plasvorming. 

STAP 3. Gelijkmatig verdelen met een boenmachine, voorzien van een beige Rubio Monocoat Pad. Werk in zones van 
 ca. 1 meter breed in de richting van de planken. 
STAP 4. Egaliseer binnen de 15 min. na applicatie met een witte Rubio Monocoat Pad (niet droogwrijven).
STAP 5. Na droging (24 uur, mits voldoende ventilatie) de opstaande houtvezels breken met rode Rubio Monocoat Pad op de 

boenmachine. Stofzuig en daarna kan de oppervlakte afgewerkt worden met een kleur uit het RMC Oil Plus 2C gamma.  

› Tips & Tricks

∙ Hou er wel rekening mee dat de basiskleur, de nerfstructuur en hoe poreus het hout is het eindresultaat kan beïnvloeden. 
  Een houtsoort met een rode ondertoon zal bijvoorbeeld een ander effect hebben dan nieuw, lichtgekleurd grenenhout. 
  Vandaar dat het belangrijk is om eerst een staal te zetten.

∙ Gebruik van de correcte tools: De Rubio Monocoat Pads werden uitvoerig getest in combinatie met onze Rubio Monocoat producten. 
  De abrasiviteit en absorptie van pads van andere merken kan sterk verschillen, ook al hebben ze dezelfde kleur. Dit kan leiden tot 
  een minder goed tot slecht resultaat. 

› Aanbevolen RMC gereedschap

› Gerelateerde producten

OPGEPAST
 Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout dus niet. Het moet gecombineerd worden met één 
 van onze Rubio Monocoat afwerkingsproducten voor een maximale bescherming.

RMC Oil Plus 2C

RMC Mouse Pad 
Holder
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Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring 
van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

UW VERDELER:

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product 
voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BVBA is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De 
bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies 
van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan 
oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de 
huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. 
Datum TDS: 28/02/2019. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

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

www.rubiomonocoat.com


