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TECHNISCHE FICHE

Rubio Monocoat Pre-Aging
Een look uit het verleden dankzij een product van de toekomst

Rubio Monocoat Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling van hoge kwaliteit, die 

de look van reactieve beitsen creëert, maar zonder de nadelen ervan. Het product wordt 

altijd gecombineerd met Rubio Monocoat Oil Plus 2C. 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

• Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis

• Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is, in tegenstelling tot reactieve

beitsen die afhankelijk zijn van de tannines aanwezig in het hout

• Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie

• Diepe kleuring met subtiele accenten

• Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines

• Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis

• pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkleuren

• Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag

• Minimale geur

• Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint

• Geen overlappingen

• Kleuren kunnen onderling gemengd worden

• Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar

• Waterdun

• Geur: Zoete geur

• Vlampunt: > 100°C

• Densiteit: ca. 1 kg/L

• Kookpunt: ca. 100 °C

Droogtijd

24h

De exacte droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, 

luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie.

Toepassingsinformatie Alle verticale en horizontale oppervlakken binnenshuis

Verbruik 10-15 m²/liter*

Werktemperatuur 15-25°C

Vochtigheidstoepassingsbereik 35-60%

Specifieke kenmerken

Technische kenmerken
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Houtvochtigheid 8-12%

Stockage

Min. + 5°C, max. +30°C 

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen 

in een droge, vorstvrije omgeving en in de oorspronkelijke 

verpakking.

Opmerkingen

Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout 

niet. Combineer met Rubio Monocoat Oil Plus 2C voor 

maximale bescherming.

* Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is
steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

Fumed Look

FUMED INTENSE FUMED LIGHT

Kleuren op Eik

Kleuren

Authentic Amonia Look

AUTHENTIC #1 AUTHENTIC #2 AUTHENTIC #3 AUTHENTIC #4 AUTHENTIC #5

AUTHENTIC #6

Kleuren op Eik
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Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij 

bewaren.

SMOKE LIGHT SMOKE INTENSE

Kleuren op Eik

Kleuren dienen slechts als voorbeeld. We raden aan om een test uit te voeren op identiek geschuurd hout.

Stockage

Smoked Look
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TOEPASSINGSINFORMATIE

> Instructies meubelen, trappen & werkbladen

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de 

gebruikte schuurmethode.

• Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (vernis, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig het oppervlak grondig.

STAP 3. Schud de Rubio Monocoat Pre-Aging goed voor gebruik en giet in een emmer (Rubio Monocoat Emmer).

STAP 4. Breng het product gelijkmatig en verzadigd aan op het te behandelen oppervlak met een Rubio Monocoat accessoire, zoals een 

Microfiber Pad, kwast, spons, spuitpistool of roller.

• Tip: Voor randen/hoeken: breng aan met kwast (Rubio Monocoat Brush) of een groene Rubio Monocoat Mouse Pad.

STAP 5. Egaliseer met een beige Rubio Monocoat Scrubby Pad. Vermijd plasvorming.

STAP 6. Laat het oppervlak gedurende ± 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie . De exacte droogtijd is afhankelijk van de 

ondergrond, vochtigheid, temperatuur en 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 7. Breek de opstaande houtvezels met een rode Scrubby Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

STAP 8. Breng nu de Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte 

toepassing.

> Instructies vloeren

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte 

schuurmethode.

• Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (vernis, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig het oppervlak grondig.

STAP 3. Schud de Rubio Monocoat Pre-Aging goed voor gebruik en giet in een emmer (Rubio Monocoat Emmer).

Gebruiksaanwijzing
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STAP 4. Breng het product gelijkmatig en verzadigd aan met een Rubio Monocoat Microfiber Pad. Werk in zones van ± 90 cm. Egaliseer 

de zone nadien opnieuw met dezelfde Microfiber Pad. Zorg ervoor dat deze pad goed is uitgewrongen. Vermijd plasvorming.

• Tip: Voor randen/hoeken: breng aan met kwast (Rubio Monocoat Brush) of een groene Rubio Monocoat Mouse Pad.

STAP 5. Laat het oppervlak gedurende ± 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie . De exacte droogtijd is afhankelijk van de 

ondergrond, vochtigheid, temperatuur en 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.

• Hou er rekening mee dat het houttype, korrelstructuur en porositeit van het hout het eindresultaat kan beïnvloeden. Daarom is het

belangrijk om eerst een staal te zetten op de gekozen houtsoort of het te behandelen oppervlak.

• Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.

• Werk altijd nat-in-nat om overlappingen te vermijden.

• Op harshoudende houtsoorten kunnen kleine witte vlekken ontstaan als reactie van het product op het hout.

> 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’

STAP 6. Breek de opstaande houtvezels met een rode Rubio Monocoat Pad op de boenmachine en stofzuig nadien.

STAP 7. Breng nu de Rubio Monocoat Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte 

toepassing.

INDUSTRIËLE TOEPASSING

Indien je dit product op industriële wijze wilt toepassen, raden wij je aan om contact op te nemen met ons technisch serviceteam.

Tips & Tricks
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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

Rubio Monocoat 

Brush Standard 60

Rubio Monocoat 

Standard White 

Sponge

Rubio Monocoat 

Microfiber Pad Set

Rubio Monocoat 

Scrubby Set

Rubio Monocoat 

Scrubby Pad Red

Rubio Monocoat 

Mouse Pad Green

Rubio Monocoat Red 

Pad 16 inch

Rubio Monocoat 

Bucket 7L

Rubio Monocoat 

Bucket 12L

Muylle Facon NV 

Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com

Gereedschap

Jouw contact:

RUBIO MONOCOAT BELGIUM & LUXEMBURG (Headoffice)

Roeselaarsestraat 535 8870 Izegem (Belgium)

www.rubiomonocoat.com  

info@rubiomonocoat.com  

+32(0)51 30 80 54

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 BV 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: 06/01/2022.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.

http://www.rubiomonocoat.com
mailto:info@rubiomonocoat.com
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