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TECHNISCHE FICHE

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B
Sterkere, snellere & langere bescherming

Rubio Monocoat Accelerator - Comp. B wordt toegevoegd aan de Rubio Monocoat oliën 

voor een snellere droging en uitharding en een sterker eindresultaat. De Accelerator - 

Comp. B is geschikt in combinatie met Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat 

Hybrid Wood Protector. Het gebruik van de Accelerator – Comp B. wordt aangeraden voor 

alle applicaties, horizontaal en verticaal, waar een snellere droogtijd en langere levensduur 

gewenst zijn (parket, werkvlakken, trappen, vochtige ruimtes, ...).

PRODUCTINFORMATIE

• Mengbaar met Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector

• 0% VOC

• Bevat geen water

• Verhoogt de duurzaamheid van de afwerking

• Snelle droging en uitharding

• Verandert de kleur van de olie niet

• Beïnvloedt het verbruik van de olie niet 

 

• Fysische toestand: vloeibaar

• Kleur: kleurloos

• Geur: geurloos

• Vlampunt: > 160 °C

• VOC-gehalte: 0 g/L

TOEPASSINGSINFORMATIE

• Bereid eerst het oppervlak voor volgens de richtlijnen van onderstaande producten (raadpleeg de technische fiche van het relevant 

product) en meng daarna de gekozen olie met de Rubio Monocoat Accelerator – Comp. B volgens deze verhoudingen:

Bij de Rubio Monocoat Oil Plus 2C: voeg max 30 % Accelerator – Comp. B toe

Bij de Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector: voeg max 10 % Accelerator - Comp. B toe

• Meng de olie en de Accelerator – Comp. B goed

• Breng de gekozen afwerkingsolie aan (raadpleeg de technische fiche van het relevant product)

• Houdbaarheidsduur van het mengsel: 4 tot 6 uur, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid.

• Regelmatig roeren zal de viscositeit van het mengsel stabiliseren.

• Niet verdunnen.

Specifieke kenmerken

Technische kenmerken

Gebruiksaanwijzing

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 
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat
Hybrid Wood

Protector

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

Gerelateerde producten

Certificaten

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: 03/11/2021.Raadpleeg de veiligheidsfiche 

vooraleer het product te gebruiken.

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