
ПРОДУКТОВ 
КАТАЛОГ

Защитава и оцветява 

дървесината  

само с един слой

www.rubiomonocoat.com

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР  
В ДЪРВЕСНАТА ЗАЩИТА
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ЛЕГЕНДА:

ЛОС (ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ)

МЕТОД НА НАНАСЯНЕ

РАЗХОДНА НОРМА 

ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

ОПАКОВКА

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

СТАНДАРТИ
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НАТУРАЛНО МАСЛО RUBIO® MONOCOAТ:
ДЪРВЕСНА ЗАЩИТА ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЯТА  
НА МОЛЕКУЛНИТЕ ВРЪЗКИ

Rubio® Monocoat е ЕТАЛОНЪТ, когато става въпрос за първокласна и същевременно 

екологична защита на дървесината. Иновативната технология на молекулните връзки, 

на която е базирано действието на Rubio® Monocoat, превръща нашите масла не само в 

устойчиви, но и в особено икономични и лесни за употреба.

МОЛЕКУЛНИ ВРЪЗКИ:

Само броени минути след нанасяне, маслата Rubio® 

Monocoat влизат в химична реакция с повърхностния 

слой на дървесината и помежду им се образуват 

здрави връзки на молекулно ниво. Така образувалият 

се защитен слой е с дебелина от порядъка на няколко 

микрона и поради тази причина няма филмообразуване 

или насищане на порите. Именно тази уникална 

технология отличава Rubio® от конвенционалните 

продукти за повърхностна защита на дървесината:

Лакове:

• филмообразуващи

• нанасят се няколко слоя

• не подлежат на корекции

• липса на естествено излъчване

Класически масла и вакси:

• действат на принципа на насищане на порите

• изискват интензивна поддръжка

• нанасят се няколко слоя

•  компромисни корекции  
(видими напластявания)

Масла Rubio® Monocoat:

•  молекулни връзки  
(без застъпване или напластяване)

• еднократно нанасяне

• лесна поддръжка

• естествено излъчване
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УНИКАЛНИ ЦВЕТОВЕ

Уникалната технология за пигментиране 

на Rubio® Monocoat осигурява интензивно и 

плътно оцветяване само с един слой като 

същевременно запазва естественото из- 

лъчване на дървесината.

ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Омаслените с Rubio® Monocoat повърхности 

са лесни за поддръжка. Локалните драскотини 

и увредените места могат да бъдат 

безпроблемно поправени.

БЕЗ НАПЛАСТЯВАНИЯ

Когато всички свободни целулозни влакна се 

свържат на молекулно ниво, дървесината спира 

да поема повече масло. Не се осъществява и  

свързване с вече нанесения слой. Така се избяг-

ват неприятни напластявания или застъпвания.

ТРАЙНА ЗАЩИТА

Молекулните връзки осигуряват дълго-

трайна и стабилна защита на дървесината. 

За да бъдат те успешно изградени е важно 

да бъде спазено технологичното време за 

реакция. Колкото по-добре се свържат 

дървесните влакна, толкова по-ефективна 

е защитата на повърхността. 

ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЛОЙ

Със своята иновативна технология разходът 

на маслата Rubio® Monocoat е значително по-

нисък от този на традиционните системи. 

Когато свободните дървесни влакна се 

свържат с маслото, дървесината спира да 

поема повече масло. По този начин вторият 

слой става излишен. Резултатът: трайно 

оцветяване и защита само с един слой.

Благодарение на необикновените си технологични характеристики маслата Rubio® Monocoat  

се отличават със следните предимства:

› осигуряват трайно оцветяване и защита на дървесината

› достатъчно е нанасянето на един единствен слой

› широка палитра от цветове и нюанси: 46 стандартни цвята

› подходящи за почти всички видове дървесина

› лесно нанасяне без видими напластявания

› лесна поддръжка

› 100% натурални съставки, 0% ЛОС

› икономичност: 30-50 м2/л

ЗА ВСЯКАКВА ДЪРВЕСИНА

Маслата Rubio® Monocoat са подходящи за 

почти всички видове дървесина и различни 

дървесни материали (фурнир, MDF и т.н.) и 

намират изключително широко приложение 

(мебели, подови настилки, стълбища и др.).

ЕСТЕСТВЕНИ СЪСТАВКИ

Маслата Rubio® Monocoat не съдържат вода 

или разтворители. Те са базирани на 100% ес-

тествени съставки. Поради това те са едно-

временно екологични и безопасни за работа.





ИНТЕРИОР
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RMC Woodfiller Quick
Екологичен бързовтвърдяващ се  
кит за дървесина

RMC Woodfiller Quick е устойчив на свиване еднокомпонентен кит в 

прахообразна форма, предназначен за обработка на подови настилки 

и мебели в закрити помещения. Втвърдява се бързо и е лесен за 

шлайфане. Може да се тонира с масло от серията Rubio® Monocoat.

Предлага се в 3 нюанса: Light, Medium и Dark.

RMC Cleaner
Почистващ препарат за подготовка на 
интериорни повърхности – БЕЗ мокър ефект 

RMC Cleaner полага основата за безупречен резултат. Прилага се 

след шлайфане и обезпрашаване на повърхността. Отстранява 

и най-малките частици прах. След него се омаслява с Rubio® 

Monocoat.

RMC Cleaner е подходящ и за почистване на работните инстру-

менти.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Добрата подготовка на повърхността е от решаващо значение за оптималния резултат.  

За целта Rubio® Monocoat предлага четири различни продукта.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

ШПАКЛА

МОЖЕ ДА СЕ ШЛАЙФА  
СЛЕД ± 2 ЧАСА

ВОДА 

PVC КОФА: 
0,5 КГ – 5 КГ – 25 КГ

РЪЧНО

1 Л = ± 75-100 M2

15 – 60 МИН.  
СПОРЕД ИЗПОЛЗВАНОТО 

КОЛИЧЕСТВО

КУТИЯ: 1 Л – 5 Л
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© Treppenbau Voss, Deutschland – RMC Oil Plus 2C, Super White

RMC WoodPrep
Почистващ препарат за подготовка на 
всички видове дървесина – С мокър ефект

Отстранява остатъци от прах от шлайфането, разкрива дефекти 

на шлайфането и ограничава танините или естествените масла в 

зависимост от дървесния вид. 

Поради мокрия ефект порите на дървесината се отварят, подобрява 

се поемането на масло и се постигат по-интензивни цветове.

РЪЧНО

1 Л = 10 M2

15-60 МИН.  
СПОРЕД ИЗПОЛЗВАНОТО 

КОЛИЧЕСТВО

БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л – 5 Л

НОВО

RMC Tannin Primer
Подготвителна обработка

Rubio® Monocoat Tannin Primer е превантивен грунд за необработена 

дървесина съдържаща танини – в закрити помещения и при покрити 

външни приложения.

Предотвратява или забавя появата на танинови петна.

РЪЧНО БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л – 5 Л

НОВО
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RMC Fumed
Посивял ефект

Rubio® Monocoat Fumed посивява дървесината без отделяне на вредни 

или дразнещи изпарения. Реагирайки с танините в дървесината, 

препаратът може да доведе до особено оригинални ефекти. Крайният 

резултат варира между светлите и интензивните нюанси на сивото.

UV Stop
Допълнителна защита от UV лъчи (промяна на 
нюанса)

Rubio® Monocoat UV Stop е препарат на водна основа за предварително 

третиране на дървесината, осигуряващ UV защита в дълбочина. 

Забавя значително промяната на първоначалния нюанс. Дава най-добър 

резултат при склонни към пожълтяване видове (смърч, явор, ясен и 

т.н.). RMC UV Stop може да бъде комбиниран с RMC Oil Plus 2C и RMC 

Hybrid Wood Protector.

Предлага се в 4 нюанса: Transparent, Softwood, White и Nordic White.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ОПЦИОНАЛНО)
Състаряване, опушени или артистични ефекти – Rubio® Monocoat предлага специализиран 

асортимент от препарати за предварителна обработка на повърхността, позволяващ лесно 

постигане на индивидуална и оригинална визия. Продуктите не възпрепятстват ефекта на 

молекулните връзки – след тях повърхностите могат да бъдат омаслени стандартно с Rubio® 

Monocoat.

› КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

0% ЛOC

РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО

± 12-24 ЧАСА

ВОДА

БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л

ТУБА: 5 Л – 10 Л

0% ЛOC

РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО

± 24 ЧАСА

RMC CLEANER

1 Л = ± 10-35 M2

БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л

ТУБА: 5 Л – 10 Л

› UV ЗАЩИТА
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RMC PreColor Easy
Байц

Серията RMC PreColor Easy е предназначена за постигане на специални 

ефекти и контрасти. Предлагат се 14 различни цвята, които могат 

да бъдат смесвани. RMC PreColor Easy е лесен за нанасяне и дава 

неизменен резултат. Комбинацията с маслата Rubio® Monocoat 

позволява постигането на необятно многообразие от нестандартни 

и артистични нюанси.

› БАЙЦОВЕ

P901-ALPACA WHITE P902-ANTIQUE BEIGE P903-CASHMERE BROWN P904-INTENSE BLACK 

P905-INTENSE GREY P906-MINT WHITE

P910-PEBBLE GREY P911-SMOKED BROWN P912-URBAN GREY P909-NORDIC WHITE

P908-MYSTIC BROWNP907-MONSOON GREY

P913-VANILLA CREAM P914-VINTAGE BROWN

ЦВЕТОВЕ:

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

0% ЛOC

РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА

1 Л = 15-20 M2

1-3 ЧАСА

БУТИЛКА: 100 МЛ

КУТИЯ: 1 Л – 2,5 Л – 5 Л
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P701 | FUMED INTENSE

P724 | AUTHENTIC #4

P702 | FUMED LIGHT

P725 | AUTHENTIC #5P722 | AUTHENTIC #2

P721 | AUTHENTIC #1

P726 | AUTHENTIC #6

P711 | SMOKE LIGHT

P723 | AUTHENTIC #3

P712 | SMOKE INTENSE

RMC Pre-Aging
Байц със състаряващ ефект

Желаете нов паркет с антично излъчване? Понастоящем тази 

тенденция при подовите настилки се радва на особена почит. Освен 

стандартните препарати за постигане на опушен или посивял 

ефект на дървесината, се предлагат и реактивни продукти.

Rubio® Monocoat Pre-Aging е висококачествен нереактивен байц, 

наличен в 10 стандартни цвята. Спектърът от нюанси варира от 

светло до тъмно опушено. Отделните цветове могат да се смесват 

помежду си, за да бъдат разредени до постигането на желания от 

клиента нюанс. Предлага се и серия от състарени цветове, които 

също подлежат на смесване. По този начин може да бъде постигнат 

дълбок цвят с фини акценти.

РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА

1 Л = 15-20 M2

24 ЧАСА

БУТИЛКА: 100 МЛ – 1 Л – 5 Л

› БАЙЦОВЕ

НОВО
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Tosti Club, Нидерландия – RMC Oil Plus 2C Pure
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RMC Oil Plus 2C
Масло от ново поколение!

Rubio® Monocoat Oil Plus 2C е продукт от ново поколение, който 

оцветява и защитава Вашато дървено обзавеждане само с един слой. 

Комбинацията от масло (А) и ускорител (Б) осигурява първокласна 

защита, бързо съхнене и втвърдяване.

ЗАЩИТА
Маслата RMC Oil Plus 2C и противопожарната система RMC FR Oil оцветяват и защитават 

дървесината само с нанасянето на един слой и същевременно запазват естественото є 

излъчване.

Маслата се предлагат в 46 стандартни цвята. 

› ОЦВЕТЯВА И ЗАЩИТАВА ДЪРВЕСИНАТА С ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЛОЙ

RubioRubio® Monocoat Monocoat

 Oil Plus 2C е  Oil Plus 2C е 

0% ЛOC

РЪЧНО
ПОЛИРАЩА МАШИНА
ИНДУСТРИАЛНО

РЪЧНО: 1 Л = ± 30-50 M2

ИНДУСТРИАЛНО: 1 Л = ± 60-80 M2

± 24 ЧАСА

5 ДНИ (КОМПОНЕНТ А+В)

RMC CLEANER

EN 71-3 / A+
МАРКИРОВКА Ü 
GISCODE Ö10/DD+
БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД

КОМПЛЕКТ A+B
КУТИЯ ДУО: 350 МЛ – 1,3 Л – 3,5 Л

ВНИМАНИЕ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален про-
дукт, непроявяващ склонност към 
спонтанно самозапалване. От своя 
страна, напоените с масло кърпи, 
гъби, падове и парцали създават риск 
от възникване на пожар! Окислението 
на маслото води до прегряване,  
което от своя страна може да  
предизвика спонтанно възпла-
меняване. За да избегнете подобна 
опасност, винаги накисвайте 
омаслените консумативи с вода!

Уникалните характеристики:

› оцветява и защитава само с един слой

›  46 стандартни цвята, които могат да бъдат смесвани за получаване 

на неограничен брой нюанси

› подобрява естественото излъчване на дървесината

› екологично: 0% ЛОС!

› не съдържа вода и разтворители

› лесна поддръжка

› без напластявания и застъпвания

› икономично: 30-50 м2/л

›  подходящо за почти всички видове дървесина и приложения (мебели, 

подови настилки, стълбища)

› дълготрайно

› водоустойчиво и термоустойчиво, идеално за кухни и бани

› бързовтвърдяващо се: 80% за 2 дни

›  бързосъхнещо: само след 5 дни повърхността може да бъде 

почиствана с вода и сапун.
 

Сертификати:

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Нанасяне в три лесни стъпки:

Подготовка на повърхността: Необработената дървесина е необходимо да бъде старателно изшлайфана. Обезпрашава 

се внимателно с прахосмукачка, остатъците от прах се отстраняват с RMC Cleaner. Повърхността се оставя да 

изсъхне. Двата компонента се смесват и разбъркват внимателно. Времето за работа с готовата смес е 4-6 часа.

ПОЛИРАЩА МАШИНА РЪЧНО Стъпка 1: Нанесете малко количе-

ство RMC Oil Plus 2C върху дървената 

повърхност и го разнесете с 

полираща машина или с тънък бежов 

пад от асортимента на RMC.

Обработвайте големите площи на 

етапи от по 5-10м2.

 

Стъпка 2: Дайте на маслото няколко 

минути, за да реагира с дървесината. 

Стъпка 3: В рамките на 15 минути  

отстранете излишното количество 

масло от третираната площ с 

помощта на памучна кърпа или 

полираща машина с тънък бял 

пад от асортимента на RMC. 

След премахването на излишъка 

повърхността трябва да бъде суха 

на допир.

В добре проветрените помещения 

повърхностите могат да се 

използват след 24-36 часа от 

нанасянето на препарата.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Цветове: 
RMC Oil Plus 2C се предлага в 46 различни цвята. Отделните цветовете могат да бъдат смесвани помежду си. 

R101 – PURE (БЕЗЦВЕТНО)

R201 – CASTLE BROWN R202 – CHERRY R203 – CHERRY CORAL R204 – DARK OAK R205 – MAHAGONY R206 – PADOUK

R316 – OLIVE R317 – OYSTER R318 – PISTACHIO R322 – SAVANNA R323 – SILVER GREY

R207 – OAK R208 – PINE R209 – SMOKED OAK R210 – WALNUT R301 – ANTIQUE BRONZE R302 – AQUA

R324 – SKY GREY

R325 – SLATE GREY R326 – SMOKE R326A – SMOKE5% R327 – STONE R328 – SUPER WHITE

R303 – BLACK R304 – BISCUIT R305 – CHARCOAL R306 – CHOCOLATE R308 – COTTON WHITE R310 – GRIS BELGE

R329 – TITANIUM GREY

R330 – VANILLA R331 – WHITE R331A – WHITE5% R332 – ASH GREY R333 – BOURBON

R311 – HAVANNA R312 – ICE BROWN R313 – MIST R313A – MIST5% R314 – MUD LIGHT R315 – NATURAL

R334 – CORNSILK

ЦВЕТНИ МАСЛА

АРТИСТИЧНИ ЦВЕТОВЕ

БЕЗЦВЕТНО 
МАСЛО

T1702 – MIDNIGHT INDIGO T1703 – MORNING MISTT1701 – CINNAMON BROWN

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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© FineFloors, Естония  – RMC Oil Plus 2C, Oak
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 Специални предимства:

•   Обработката на повърхността може да бъде приключена в рамките на  

един ден (байцът PreColor Easy изсъхва за около 2 часа и повърхността е 

готова за омасляване)

•   Интегрираният UV филтър предпазва дървесината от пожълтяване. 

По този начин естественият нюанс на дъба се запазва за дълъг период.

Преди нанасяне се запознайте с упътванията на RMC PreColor Easy и RMC Oil Plus 2C.

Натуралното масло RMC с цвят Crudo е специална комбинация от байц и масло 
за постигане на ефект „сурова дървесина“ върху дъб натур – с интегриран 
UV филтър!

Оак Crudo
P920/ R920

RMC Crudo – ефект „сурова дървесина“

0% ЛOC

РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА

0,5 л = 75-100 M2

± 6-8 ЧАСА

± 5 ДНИ

БУТИЛКА: 100 МЛ

КУТИЯ: 5 Л

Нанасяне с четка

Обиране на излишъка с полиране Готово!Нанасяне с мохерно мече

Обиране на излишъка с полиране

Стъпка 1: Байц RMC PreColor Easy Crudo P920

Стъпка 2: Масло RMC PreColor Easy Crudo P920

± 1-3 ЧАСА

± 24 ЧАСА

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Manfred Deisl GmbH
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RUBIO® MONOCOAT – ЦАРЯТ НА ЦВЕТОВЕТЕ

От 2005 г. насам Rubio® Monocoat е ЦАРЯТ НА ЦВЕТОВЕТЕ. 

Натуралното масло RMC Oil Plus 2C се предлага стандартно в 46 различни цвята, които подчертават естествения 

характер на дървесината.

Същевременно в проектната работа перфектното съгласуване на цветовете е от особено значение. Независимо 

дали нюансът трябва да се впише в традиционен интериор, класическа среда или модерен дизайн, Rubio® Monocoat ще 

подкрепи Вашия проект с изготвяне на индивидуален нюанс, за да бъде постигнат ефектен резултат.

Един сполучлив и пищен пример: хотел Sacher, Виена

И една различна стилистика постигната с впечатляващ индивидуално изготвен нюанс: хотел в България
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RMC LED Oil 
LED втвърдяване в един слой

Rubio® Monocoat LED Oil е първокласно масло с твърда вакса и 

както всички останали масла RMC е базирано на нашата уникална 

технология на молекулните връзки. Благодарение на комбинацията 

от дълготрайност, износоустойчивост и лесна поддръжка RMC LED 

Oil е идеалният партньор в проектния бизнес.

Когато RMC LED Oil влезе в контакт с LED светлина, то се втвърдява 

веднага и подовата настилка може да се ползва непосредствено 

след това. Подобен времеви бонус е музика за ушите на проектните 

мениджъри, които винаги са под натиска на сроковете.

Уникалните характеристики:

› нанася се в един единствен слой

› 0% ЛОС

› естествено излъчване и усещане като при оксидативните масла

› трайна защита и оцветяване на дървесината

› лесна поддръжка с конвенционални продукти

› лесно приложение, без видими застъпвания

› подходящо за всички видове дървесина

› 40 неповторими, интензивни цвята

Цветове: 

RMC LED Oil се предлага в 40 различни цвята, които запазват 

естественото излъчване на дървесината. В случай, че се нуждаете 

от точно определен нюанс за Вашия проект, той ще бъде произведен 

специално за Вас.

40-те цвята са същите като при RMC Oil Plus 2C.

ВНИМАНИЕ: 
Цветът Silver Grey (L323) се доставя в два компонента.

СИСТЕМА RUBIO® ЗА LED ВТРЪРДЯВАНЕ
Ние от Rubio® Monocoat предпочитаме да създаваме тенденциите, вместо да ги следваме. На 

драго сърце инвестираме в насоки, в които вярваме. Когато през 2005 г. представихме първото 

си масло на пазара, съзнателно бяхме разработили продукт, който да е напълно безвреден 

за потребителя и природата. Маслата RMC не съдържат никакви (0%!) ЛОС или вода и са на 

основата на ленено масло. Въвеждането на LED технология в нашия асортимент е изцяло в 

съзвучие с екологичните търговски практики, а това е особено важно за нас.

0% ЛOC

РЪЧНО / ИНДУСТРИАЛНО  
НА ОБЕКТА

± 15-18 Г/M2  
В ЗАВИСИМОСТ  

ОТ ПОДГОТОВКАТА

МОМЕНТАЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ 
ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА LED 
СВЕТЛИНА

ВОДОУСТОЙЧИВО  
СЛЕД 2 ЧАСА

RMC CLEANER

КУТИЯ: 100 Г – 1 КГ – 5 КГ

RubioRubio® Monocoat LED Oil, Monocoat LED Oil,

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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МИНИМАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ОТПЕЧАТЪК
В сравнение със своя UV аналог, LED лампите имат значително по-малък екологичен отпечатък. Te 

не съдържат живак, не излъчват неприятни миризми и не водят до отделянето на озон. 
Само това спестява огромни разходи на индустриалните производители, тъй като не се налага 

да оборудват инсталациите си с аспирация. Освен това, в общия случай LED лампите подлежат 

на рециклиране и не изискват предаване на фирми, специализирани в извозването на химически 

продукти, какъвто е случаят с живачните лампи.

ВНИМАНИЕ:
›   Не излагайте маслото RMC LED Oil на директна слънчева светлина, тъй като под нейно въздействие ще 

изсъхне и ще бъде негодно за употреба. Поради тази причина, при нанасяне задължително затъмнете 

всички прозорци в помещението.

›   Освен маслото RMC LED Oil, Rubio® Monocoat предлага и необходимите уреди за втвърдяване на омаслените 

повърхности.

›   Необработена дървесина: изшлайфайте повърхността без да остават резки и без да се стига до полирне. 

Отворените пори са особено важни за поемането на маслото. При съмнения препоръчваме повърхността 

да се навлажни равномерно с вода (waterpopping) или да се обработи с RMC WoodPrep.

›   За основно почистване и освежаване на омаслените с RMC LED Oil повърхности препоръчваме препарата 

RMC BioCleaner.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ
Със своите над 20 000 часа LED лампите предлагат изключително висок експлоатационен живот  

в сравнение с UV събратята си, които издържат средно 700-1 000 часа. На практика те не се 

нуждаят от обслужване и потребяват до 80% по-малко енергия в сравнение с конвенционалните 

живачни лампи.

При традиционните UV лампи трябва да бъде отчетено времето за загряване и изстиване. Освен 

това, честото им включване и изключване може да съкрати значително техния живот. В сравнение 

с тях LED лампите са готови за употреба веднага след включването си. При тях често пускане и 

гасене не се отразява на експлоатационния им живот. По този начин всички дейности могат да 

бъдат извършени бързо и ефективно.

LED лампите могат да бъдат включени директно в електрическата мрежа. Те не изискват инвестиции 

във високоволтови трансформатори.

ОБРАБОТЕНАТА ПОВЪРХНОСТ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ВЕДНАГА
След като дървесината бъде обработена с RMC LED Oil, може веднага да започне втвърдяването 
є с LED лампата. Това може да бъде извършено както в индустриална среда, така и на мястото на 

монтажа. След облъчването дървесината може веднага да се ползва или съответно опакова, 
което води до огромна икономия на време. LED технологията на RMC е перфектният партньор в 

проектния бизнес, където сроковете винаги са предизвикателство.

ШОКОУСТОЙЧИВОСТ
LED лампите са изцяло шокоустойчиви. Освен това, те понасят ниски температури и вибрации 

далеч по добре от конвенционалните осветителни тела, което е от голямо предимство при 

приложение на обекта.

РЕНТАБИЛНОСТ
Инвестицията в LED технология за оцветяване и защита на дървесината е абсолютно рентабилна. 

Първоначалните разходи за покупка на LED уредите (както за индустриални условия, така и за 

ръчна обработка) се компенсират от ефективността на тази нова технология. Освен значително 

по-дългия си експлоатационен живот и сериозната икономия на електроенергия, LED 

технологията води най-вече до отпадането на времеемки процеси. Дървените повърхности 

се запечатват за части от секундата от LED светлината, така че не е необходимо да бъдат 

съобразявани допълнителни срокове за втвърдяване, а продуктът е готов на момента за доставка 

и ползване. 
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LED ТЕХНОЛОГИЯТА НА RMC  
ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЯСТО:

01.
Нанесете  

RMC LED Oil  
в желания цвят.

02.
Втвърдете  
с помощта  

на нашите  

LED решения.

03.
Повърхността е 

напълно изсъхнала 
след ±2 сек.  
и е готова за 

 ползване.

LED OIL
БАЗИРАНО НА НАШАТА УНИКАЛНА 
ТЕХНОЛОГИЯ НА МОЛЕКУЛНИТЕ ВРЪЗКИ

ПОЗНАТО ЛИ ВИ ЗВУЧИ НЯКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ СИТУАЦИИ?
›  Често сроковете са толкова кратки, че понякога не остава време за пълно изсъхване 

на прясно финишираните дървени повърхности. Всеки затворен ден на обществена или 

търговска сграда струва пари.

›  Работите по проекта паралелно с различни други майстори. Въпреки че сте обозначили 

ясно прясно омаслените площи, на следващия ден по тях откривате стъпки.

›  Някой е пробивал или шлайфал стените и по прясно омаслената повърхност е полепнал прах.

ПРЕДИМСТВА:

Сроковете вече са лесно постижими.

Другите майстори вече не могат да нанесат щети преди втвърдяване.

Интензивно натоварените обекти могат да бъдат омаслени на части след края  

на работния ден.

Стълбищата могат да бъдат омаслени в рамките на един работен ден и да бъдат 

ползвани още същата вечер.
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РЪЧЕН МОДУЛ  
ЗА LED ВТВЪРДЯВАНЕ

УРЕД ЗА LED ВТВЪРДЯВАНЕ  
НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ

› ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЯСТО
За паркетчиите, които държат да са в крак с най-модерните технологии, предлагаме 

следната техника: професионален мобилен уред за LED втвърдяване на подови настилки, 

както и ръчен модул за мебели, первази и труднодостъпни места.

40 СТАНДАРТНИ ЦВЯТА
RMC LED Oil се предлага в 40 различни цвята, които запазват естественото излъчване и усещане при 

допир на дървесината. В случай, че се нуждаете от точно определен нюанс за Вашия проект, той ще 

бъде произведен специално за Вас. 

Цветът Silver Grey (L323) се доставя в два компонента.

Забележка: Буквата L обозначава LED маслата. Цветовете (номерата) на LED и на стандартните масла са идентични. 

Напр. L306 = RMC LED Oil Chocolate е същият като R306 = RMC Oil Chocolate. Натуралните масла RMC могат да бъдат 

ползвани за освежаване или корекции на обработените с LED масло повърхности.

L101 – PURE

L210 – WALNUT

L310 – GRIS BELGE

L317 – OYSTER

L329 – TITANUM GREY

L201 – CASTLE 

BROWN

L301 – ANTIQUE  BRONZE

L311 – HAVANNA

L322 – SAVANNA

L330 – VANILLA

L203 – CHERRY 

CORAL

L302 – AQUA

L312 – ICE BROWN

L324 – SKY GREY

L331 – WHITE

L204 – DARK OAK

L303 – BLACK

L325 – SLATE GREY

L331A – WHITE5%

L205 – MAHAGONY

L304 – BISCUIT

L326 – SMOKE

L332 – ASH GREY

L207 – OAK

L305 – CHARCOAL

L314 – MUD LIGHT

L326A – SMOKE5%

L333 – BOURBON

L208 – PINE

L306 – CHOCOLATE

L315 – NATURAL

L327 – STONE

L334 – CORNSILK

L209 – SMOKED OAK

L308 – COTTON 

WHITE

L316 – OLIVE

L328 – SUPER WHITE

BROBROWBBROWBROWOBROWBROWBROWBROWBRORROWWWWBROWBROWOWBROWWBRBROWWBROWWBROWBROWBROWBROWRROWBROWBROWBROWBROWBROWBROWROWBROWBROWBROWBROWR WROWBROWROWBRBROWBROWROWBRB WOWWROOWB NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

L313 – MIST

WHWHITWHITWHITHITWHHWHITTWHITWHITWHITWHITWHITWWHWHITWHITWHITIHITITWWHITWHITWWH TTEEEEEEEEEEEEEEEEEE

L313A – MIST5%

CCORACOOOOROORAORARAACORAORACORAORARAAORRACORACORCORCORAOORRAACORACORACORACORACORACORACORACORACORACORACORACORACOORORCORACOORAOOCCORACORAOCO AAACORAAC LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

SILVER GREY L323
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RMC FR Oil System
Пожароустойчива система масла от клас Bfl-s1

Rubio® Moncocoat FR Oil System е първата в света система от 

пожароустойчиви масла постигнала сертифициране в клас Bfl-s1 

за дъбова дървесина (5 мм горен слой). За 2,5 мм дъбов слой Rubio® 

Monocoat FR Oil System е сертифицирана в клас Cfl-s1.

Системата включва предварителна обработка на дървесината с 

пожароустойчив грунд RMC FR Base и последващо омасляване с RMC 

FR Oil 2C.

Какво е уникалното на тази пожароустойчива 

система?

› Масло, вместо повърхностен филм
Базирано на революционната технология на Rubio® Monocoat 

пожароустойчивото масло RMC FR Oil създава молекулни връзки 

с повърхностния слой на дървесината с дебелина от порядъка на 

няколко микрона и по този начин изгражда дълготрайна защита без 

образуване на филм.

› Без соли
Повечето противопожарни системи съдържат соли. Изследванията 

показват, че при използване на соли, реакцията на огън на 

повърхността значително се влошава с времето. FR Oil на Rubio® 

Monocoat предлага надежден резултат без да съдържа соли.

› Ограничава отделянето на дим
При пожар димът затруднява сериозно спасяването на хората. 

Затова при разработването на този продукт си поставихме задачата 

да ограничим отделянето на дим, колкото е възможно повече. Нашата 

система е сертифицирана в клас s1, с което e категоризирана като 

продукт с „много ограничено отделяне на дим“. 

Уникалните характеристики:

› без образуване на филм и насищане

› без разтворители и вода, 0% ЛОС

› налично в 40 стандартни интериорни цвята на RMC

› за ръчно или индустриално приложение

› надежден партньор в проектния бизнес

› оптимален резултат и минимален разход

Сертифицирано в евроклас Bfl-s1 по евростандарти EN 13501-1: 

EN ISO 11925-2 и EN ISO 9239-1.

› ПОЖАРОУСТОЙЧИВА СИСТЕМА

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Поради специфичния характер на системата, всеки отделен проект изисква отчитане  

на индивидуалните особености. При въпроси се обърнете към наш технически консултант.

RMC FR Base
Пожароустойчив грунд

RMC FR Oil 2C
Пожароустойчивo масло

0% ЛOC

РЪЧНО 
ПОЛИРАЩА МАШИНА 
ИНДУСТРИАЛНО

МИНИМАЛНА ДОЗИРОВКА: 
35 Г/М2 ± 5 Г (≈ 25 М2/Л)

0% ЛOC

РЪЧНО 
ПОЛИРАЩА МАШИНА 
ИНДУСТРИАЛНО

МИНИМАЛНА ДОЗИРОВКА: 
16 Г/M2 ± 2 Г (≈ 50 М2/Л)

± 24 ЧАСА

5 ДНИ

± 12 ЧАСА

RMC CLEANER

КУТИЯ: 1 Л – 5 Л

RMC CLEANER

КОМПЛЕКТ A+B 
КУТИЯ ДУО: 1,3 Л – 3,5 Л

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

ВНИМАНИЕ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален про-
дукт, непроявяващ склонност към 
спонтанно самозапалване. От своя 
страна, напоените с масло кърпи, 
гъби, падове и парцали създават риск 
от възникване на пожар! Окислението 
на маслото води до прегряване,  
което от своя страна може да  
предизвика спонтанно възпла-
меняване. За да избегнете подобна 
опасност, винаги накисвайте 
омаслените консумативи с вода!
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© Bar Sur Loup Cafe, Австралия – RMC Oil Plus 2C, Natural
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ПОДДРЪЖКА
Rubio® Monocoat осигурява грижи за Вашата дървесина дори и след нанасяне на маслото. За 

да останат омаслените повърхности в перфектна кондиция, Rubio® Monocoat предлага широк 

асортимент от поддържащи продукти.

› ПОЧИСТВАНЕ

RMC Soap 
RMC Soap е препарат за ежедневно почистване на омаслени дървени 

повърхности. Отстранява замърсявания и мазнини като същевременно 

запазва естественото матово излъчване на дървесината.

RMC Soap е силно концентриран и поради това е особено икономичен.

RMC Surface Care 
RMC Surface Care е практичен, готов за употреба вариант на RMC 

Soap. Особено подходящ за бързо почистване на по-малки повърхности, 

както и за премахване на локални петна от паркета, масата, плота 

или мебелите.

0% ЛOC

РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО

0% ЛOC

РЪЧНО – ИНДУСТРИАЛНО

СПРЕЙ: 750 МЛ

МАКС. 50-100 МЛ/10 Л ВОДА

БУТИЛКА: 1 Л – 2 Л

›  Почиствайте омаслените повърхности с RMC Soap или RMC Surface Cace не по-често от веднъж 

седмично. Ако дървесната повърхност се почиства твърде често или със силно дозиран препарат, 

върху нея може да се образува тънък филм, по който се отлагат прах и замърсявания.

›  Не мокрете повърхността с вода или разреден препарат! Достатъчно е да се забърше с навлажнена 

кърпа и да се изчака да изсъхне напълно преди да бъде ползвана отново.

›  Най-добре използвайте две кофи при почистването: първата за сапунената смес, а втората –  

с чиста вода – за изплакване на мопа.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Как да почистя 

повърхността 

първия път след 

омасляването?

Легенда:

СУХО ПОЧИСТВАНЕ
прахосмукачка, забърсване  

на праха, …

RMC SOAP или

RMC SURFACE CARE

Как да поддържам 

след това 

повърхността 

чиста?

най-рано след  
24-36 часа съхнене

може и по-често

най-рано 5 дни  
след омасляване  

(при двукомпонентно 

масло)

най-рано 14 дни  
след омасляване 

(при еднокомпонентно 

масло)

не по-често от 
веднъж седмично
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RMC Grease Remover
›  мазни петна 

напр. растително масло или други кухненски мазнини

› също така: масла и вакси за обувки

RMC Limespot Remover 

›  петна от варовик и други алкални петна 

напр. урина, торове, ръжда, вода 

› също така: варовити петна от кашпи

RMC Tannin Remover

›  петна по дървесина съдържаща танини 

напр. петна от метални кутийки, саксии и др.

› след водни щети върху паркет

›  при избиване на екстрактни вещества по дървесината  

(напр. по долната страна на порти, врати и фасади)

› ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПЕТНА

Въпреки че за отстраняването на повечето петна са достатъчни RMC Soap и RMC Surface 

Care, от Rubio® Monocoat сме разработили допълнителна серия специализирани препарати. Така 

упоритите варовикови петна могат да бъдат премахнати с RMC Limespot Remover, мазните – 

с RMC Grease Remover, а таниновите – с RMC Tannin Remover. А ако някое петно е проникнало 

прекалено дълбоко в дървесината, мястото може да се изшлайфа и омасли отново.

РЪЧНО 30 MИН СПРЕЙ: 500 MЛ

РЪЧНО 30 MИН СПРЕЙ: 500 MЛ

РЪЧНО 30 MИН СПРЕЙ: 500 MЛ

ПРЕПОРЪКИ:

›  След обработка с RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover или RMC Tannin Remover мястото най-

вероятно ще трябва да бъде третирано с масло в оригиналния цвят.

›  Ако по повърхността прекалено лесно остават петна, това е признак, че трябва да се преомасли 

с RMC Oil Plus 2C в оригиналния цвят, за да бъде възстановена нейната защита и безупречна визия. 

Повече информация ще откриете на следващите страници.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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КОЙ Е ПРАВИЛНИЯТ ПРЕПАРАТ ЗА КОНКРЕТНОТО ПЕТНО?

RMC SOAP или

RMC SURFACE CARE
RMC GREASE

REMOVER
RMC LIMESPOT

REMOVER
RMC TANNIN

REMOVER
RMC OIL 
PLUS 2C

ИЗШЛАЙФАЙТЕ 
МЯСТОТО

ИЛИ ИЛИ

1

2

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕПАРАТИ 
петна от варовик, мазнини или танини

Ако петното не изчезне, 

продължете със стъпка 2.

Ако петното все още не е изчезнало, 

продължете със стъпка 3.

RMC SOAP или

RMC SURFACE CARE

+

RMC OIL PLUS 2C
изшлайфайте мястото и омаслете

3

Легенда:
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RMC Refresh Eco
Освежаване за секунди

RMC Refresh Eco е готово за употреба натурално масло, предназначено 

за освежаване на омаслени повърхности. В зависимост от износването 

є, повърхността може просто да бъде напръскана с RMC Refresh Eco 

и забърсана с кърпа. RMC Refresh Eco може да се ползва многократно 

в годината.

0% ЛOC

РЪЧНО

± 1 ЧАС

1 Л = ± 100 M2

СПРЕЙ: 500 MЛ – 1 Л

› ОСВЕЖАВАНЕ

УКАЗАНИЕ:

RMC Refresh Eco не съдържа пигменти.

Ако трябва да бъде възстановен цвета, ползвайте RMC Oil Plus 2C в оригиналния цвят,  

в който първоначално е била омаслена повърхността.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Освежаване  

на дървесината
1 2

Възстановяване на 

цвета и защитното 

покритие на 

дървесината

2

ШЛАЙФАНЕ  

при необходимост

RMC SOAP или

RMC SURFACE CARE
RMC REFRESH ECO RMC OIL PLUS 2C

Легенда:

RMC Soap

ИЛИ 

шлайфане
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RMC Universal Maintenance Oil NF
Универсално масло 

RMC Universal Maintenance Oil е защитно масло за освежаване и 

поддръжка на всякакви натурално омаслени повърхности.

Das RMC Universal Maintenance Oil се предлага в два варианта: Pure 

и White. Цветът на предвидената за обработка повърхност ще Ви 

ориентира кой от двата цвята да ползвате. Благодарение на лекото 

пигментиране на маслото повърхността се освежава без да се 

нарушава цялостната визия.

Какво е уникалното на  

RMC Universal Maintenance Oil?

› Универсално приложимо
RMC Universal Maintenance Oil може да се използва за поддръжка 

на всички омаслени повърхности. Подходящо е включително за 

защита на лакирана дървесина, по която са се появили първите 

малки пукнатини.

 

› Допълнителна защита
RMC Universal Maintenance Oil не само освежава визуално 

дървесината, но и предлага допълнителна защита срещу 

намокряне. По този начин маслото е подходящо за обекти с 

повишени изисквания като хотели, ресторанти, офиси и др.

› Осигурява повече блясък
RMC Universal Maintenance Oil придава още по-изразително излъчване 

и същевременно – сатенен блясък на обработените повърхности.

0% ЛOC

РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА

0,5 Л = 75-100 M2

± 6-8 ЧАСА

± 3 ДНИ

КУТИЯ: 0,5 Л

УКАЗАНИЕ:

Препоръчва се преомасляване с RMC Oil Plus 2C в оригиналния цвят, когато върху  

омаслената повърхност се появят увреждания, силни износвания или цветът  

има нужда от възстановяване.

› ОЩЕ

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

ВНИМАНИЕ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален про-
дукт, непроявяващ склонност към 
спонтанно самозапалване. От своя 
страна, напоените с масло кърпи, 
гъби, падове и парцали създават риск 
от възникване на пожар! Окислението 
на маслото води до прегряване,  
което от своя страна може да  
предизвика спонтанно възпла-
меняване. За да избегнете подобна 
опасност, винаги накисвайте 
омаслените консумативи с вода!
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Комплект за поддръжка  
на паркет и мебели
Комплектът съдържа всички необходими 

продукти за почистване, поддръжка и локални 

корекции на Вашите мебели и паркет. 

При въпроси се обърнете към наш консултант.

©  Университет Грьонинген, Нидерландия – RMC Oil Plus 2C, Pure





ЕКСТЕРИОР
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ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА
Навън дървесината е изложена на прекомерно замърсяване и отлагания. Затова нейното 

основно почистване е от съществено значение за резултата от омасляване с Rubio® Monocoat 

или последващи защитни продукти.

RMC Exterior Wood Cleaner
Почиства ефективно екстериорната 

дървесина

RMC Exterior Wood Cleaner е специализиран продукт за почистване 

на декинг, огради, входни врати, беседки и навеси от естествена 

дървесина. Отстранява посивявания, замърсявания и възстановява 

свежото излъчване на дървесината. RMC Exterior Wood Cleaner е 

подходящ за всички видове дървесина.

0% ЛOC

РЪЧНО 
ПОЛИРАЩА МАШИНА

1 Л = ± 15 M2

ВОДА

БУТИЛКА: 100 MЛ – 1 Л

ТУБА: 5 Л

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

Препоръчваме дървесината, независимо дали нова, посивяла или вече 

третирана със защитни продукти, винаги да се почиства с RMC 

Exterior Wood Cleaner преди нанасяне на нашите екстериорни масла.

Предимства:

НЕОБРАБОТЕНА ДЪРВЕСИНА

›  Отмива избилите по повърхността на дървесината естествени 

екстрактни вещества.

›  Отваря дървесните пори и по този начин осигурява по-трайна 

защита на дървесината.

  

ПОСИВЯЛА И ТРЕТИРАНА ДЪРВЕСИНА

›  Отстранява ефективно посивявания, зелен налеп и замърсявания 

за постигането на омасляване с равномерен цвят.
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© Проект Breitenthaler, Австрия
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ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА (ОПЦИОНАЛНО)
В съвременната архитектура от година на година прилежащите открити площи добиват 

все по-голямо значение. С екстериорната си серия RMC Hybrid Wood Protector (HWP) Rubio® 

Monocoat насърчава тази тенденция като осигурява на дървесините повърхности трайна и 

декоративна защита. За постигането на още по-интензивни цветове и дълбочинен ефект 

допълнихме нашия асортимент с екстериорния байц RMC Sunprimer HWP.

RMC Sunprimer HWP
Придава на вертикалните дървени 

повърхности дълбок и интензивен цвят

Rubio® Monocoat Sunprimer HWP е байц на водна основа, който ограничава 

въздействието на UV светлината и служи като опционален грунд при 

омасляване на вертикални дървени повърхности с RMC Hybrid Wood 

Protector.

Благодарение на своята нанотехнология, RMC Sunprimer HWP – нанесен 

в същия цвят като RMC Hybrid Wood Protector – осигурява дълбоко 

проникване на пигментите и постигане на интензивно оцветяване.

Уникалните характеристики:

›  готов за употреба

›  запазва естественото излъчване на дървесината

›  осигурява дълбочинно действие и засилва UV защитата

›  за равномерно оцветяване със силна покривност на вертикални 

дървени повърхности

›  24 уникални цвята

0% ЛOC

РЪЧНО – ПОЛИРАЩА МАШИНА

± 24 ЧАСА

RMC CLEANER

1 Л = ± 10-35 M2

БУТИЛКА: 100 MЛ – 1 Л

ТЕНЕКИЯ: 5 Л – 20 Л

ПРЕПОРЪКА:

›  Винаги почиствайте дървесината с RMC Exterior Wood Cleaner преди нанасяне на RMC Sunprimer HWP. 

Така се подобрява значително ефективността на последващата повърхностна обработка.

›  Винаги комбинирайте RMC Sunprimer HWP и RMC Hybrid Wood Protector с един и същи цвят.

ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:

›  При индустриално приложение задължително добавяйте 10% ускорител RMC към RMC Hybrid Wood 

Protector.

Препоръчителен интервал  
на обслужване:

Препоръчителният интервал е 

ориентировъчен и зависи от дървесния вид, 
конструктивната защита на дървесината 

и местоположението є. Препоръките са 
базирани на тестове с QUV по EN927-6.

Фасади:

5-10 години

Прозорци и врати:

ежегодно

В
Е

Р
Т

И
К

А
Л

Н
О

5 – 10

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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СЪВЕТ:
Пигментите в различните цветове на RMC Hybrid Wood Protector осигуряват защита от посивяване. 

ВНИМАНИЕ: Цветът PURE е без добавени пигменти и с него естественото посивяване на дървесината 

настъпва бързо.

NATURAL E003 / ES003

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

ROYAL E005 / ES005

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

TEAK E004 / ES004

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

BLACK E010 / ES010

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

LIGHT GREY E008 / ES008

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

PURE E001 / ES001

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

CHOCOLOATE E006 / ES006

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

TAUPE E013 / ES013

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

GREY E009 / ES009

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

LOOK IPE E012 / ES012

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

WHITE E002 / ES002

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

CHARCOAL E039 / ES0039

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

VEGGIE E036 / ES036

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

DRAGONFRUIT E030 / ES030

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

SUNFLOWER E032 / ES032

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

POPPY E035 / ES035

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

LAGOON E031 / ES031

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

SUNSET E037 / ES037

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

PIGLET E034 / ES034

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

DOLPHIN E033 / ES033

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

Цветове:

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

 PINE E017/ES017 

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

WET OAK E015 / ES015

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

WET TEAK E016 / ES016

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector

LARCH E014 / ES014

Hybrid Wood Protector
Sunprimer HWP &

Hybrid Wood Protector
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ЗАЩИТА

› ОЦВЕТЯВА И ЗАЩИТАВА ДЪРВЕСИНАТА С ЕДИН ЕДИНСТВЕН СЛОЙ

RMC Hybrid Wood Protector
Със своето еднократно нанасяне RMC Hybrid Wood Protector е истински 

„monocoat“, който оцветява и защитава всякакви видове екстериорна 

дървесина. Лесното му приложение и поддръжка превръщат това 

масло в особено предпочитан продукт.

Уникалните характеристики:

›  базирано на RMC технологията с интегрирани UV стабилизатори

›  лесна употреба: без застъпвания, бързосъхнещо

›  икономично: един слой, минимален разход

›  екологично: без разтворители, без вода и летливи органични 

съединения (ЛОС)

›  универсално: подходящо за всички видове дървесина в интериора и 

екстериора

›  естетично: 16 класически и 8 ярки артистични цвята

›  корекции и преомасляване без шлайфане

0% ЛOC

РЪЧНО 
ПОЛИРАЩА МАШИНА 
ИНДУСТРИАЛНО

ЕКСТЕРИОР: 1 Л = ± 30 M2

ИНТЕРИОР: 1 Л = ± 50 M2

± 24 ЧАСА

± 24-36 ЧАСА

7 ДНИ

RMC CLEANER

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10 
/ DD+ / БЕЗ ФОРМАЛДЕХИД

БУТИЛКА: 20 МЛ – 100 МЛ – 0,5 Л

КУТИЯ: 1 Л – 2,5 Л

Препоръчителният интервал е 

ориентировъчен и зависи от дървесния вид, 
конструктивната защита на дървесината 

и местоположението є. Препоръките са 
базирани на тестове с QUV по EN927-6.

Препоръчителен интервал  
на обслужване:

Фасади:  

3-6 години 

Прозорци и врати: 

ежегодно
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3-6

Декинг:  

ежегодно

ХОРИЗОНТАЛНО

1

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

RubioRubio® Monocoat   Monocoat  

Hybrid Wood Protector,Hybrid Wood Protector,

ВНИМАНИЕ
СПОНТАННО САМОЗАПАЛВАНЕ

Лененото масло е натурален про-
дукт, непроявяващ склонност към 
спонтанно самозапалване. От своя 
страна, напоените с масло кърпи, гъби, 
падове и парцали създават риск от 
възникване на пожар! Окислението 
на маслото води до прегряване,  
което от своя страна може да  
предизвика спонтанно възпла-
меняване. За да избегнете подобна 
опасност, винаги накисвайте 
омаслените консумативи с вода!

Сертификати:
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Нанасяне в три лесни стъпки:

Подготовка на повърхността: 
• Навлажнете дървесината.

• Почистете дървесината със средно твърда найлонова четка и RMC Exterior Wood Cleaner.

• Отмийте обилно с вода докато не остане никаква пяна.

Препоръчваме така описаната подготовка да се извършва както при нова, така и при посивяла или вече третирана 

със защитни продукти дървесина.

Стъпка 1: Нанесете маслото. 

Стъпка 2: Оставете да реагира с дървесината. 

Стъпка 3: Отстранете излишното количество масло след няколко минути. 

СТЪПКА 1 СТЪПКА 2 СТЪПКА 3

НА ОТКРИТО И ЗАКРИТО!
RMC Hybrid Wood Protector е подходящ и за интериорни приложения като омасляване на паркет, дървени 

елементи във влажни помещения или кухненски плотове. Тъй като тези повърхности се използват 

интензивно, препоръчваме добавянето на 10% ускорител RMC към RMC Hybrid Wood Protector. 

ИНДУСТРИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ:
При индустриално приложение задължително добавяйте 10% ускорител RMC към RMC Hybrid Wood 

Protector.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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RMC Hybrid Wood Protector се предлага в 16 класически и 8 ярки артистични цвята. 

Цветовете могат да бъдат смесвани помежду си. 

Класически цветове:

СЪВЕТ:
Пигментите в различните цветове на RMC Hybrid Wood Protector осигуряват защита от посивяване. 

ВНИМАНИЕ: Цветът PURE е без добавени пигменти и с него естественото посивяване на дървесината 

настъпва бързо.

E002-WHITE E001-PURE (FARBLOS) E003-NATURAL E004-TEAK

E015-WET OAK

E005-ROYAL 

E006-CHOCOLATE E009-GREY E010-BLACK 

E016-WET TEAK 

E012-LOOK IPÉ E008-LIGHT GREY 

E013-TAUPE E014-LARCH 

E032-SUNFLOWER

E036-VEGGIE 

E033-DOLPHINE031-LAGOONE030-DRAGONFRUIT

E034-PIGLET E035-POPPY E037-SUNSET 

E017-PINE

Артистични цветове:

E039-CHARCOAL

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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© La Varenne, Франция

RMC Hybrid Wood Protector

Желаете още след монтажа  
на нова дървена фасада 
да получите посивяла и 
равномерна визия?

Rubio® WoodCream е първокласна система  

за посивяване, която придава на дървеси-

ната дълготрайна хидрофобност.

Научете повече на следващите страници.
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RUBIO® WOODCREAM
Със своето естествено излъчване, посивелите дървени повърхности се радват на почит в 

съвременната архитектура. Освен заради визията си, те са предпочитани и защото съкращават 

значително усилията и разходите за поддръжка на фасадата. Посивялата визия има свой чар, 

но преходният период до достигане на равномерно посивяла повърхност може да отнеме дълги 

години, независимо от интензивността на слънчевите лъчи.

Rubio® WoodCream е специално решение за постигане на равномерно посивяла визия от самото 

начало. Същевременно RWC осигурява дълготрайна защита от вода, която допринася за 

оптимална защита на дървесината и съответно – за удължен живот на Вашата фасада.

Rubio® WoodCream
Rubio® WoodCream е първокласна система за посивяване на дървесината 

както за еднократно, така и за многократно приложение. Този крем 

на водна основа осигурява равномерно посивена визия. Освен това, 

той създава до 10 годиншна защита на фасадата от вода и по този 

начин удължава нейния живот.

Благодарение на кремообразната си консистенция препаратът се 

нанася изключително лесно върху вертикалните дървени повърхности. 

Rubio® WoodCream е наличен в 9 нюанса на сивото, които придават на 

дървесината благородно и равномерно състарено излъчване. Освен 

тях се предлага и безцветен вариант, предназначен за защита на 

вече посивяла дървесина. 

В зависимост от избрания цвят, дървесния вид и конкретните 

атмосферни условия, на които е изложена фасадата, избраният цвят 

се задържа между 2 и 5 години. След това постепенно надделяват 

нюансите на естественото посивяване. След около две години започва 

да намалява и хидрофобният ефект.

0% ЛOC

РЪЧНО

± 12 ЧАСА

ВОДА

± 15 M2/Л

КУТИЯ:
100 МЛ – 1 Л – 2,5 Л – 5 Л – 20 Л

Препоръчителният интервал е 
ориентировъчен и зависи от дървесния вид, 

конструктивната защита на дървесината 
и местоположението є. Препоръките са 

базирани на тестове с QUV по EN927-6.

Препоръчителен интервал 
на обслужване:

Без необходимост 

от повторна 

обработка
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Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

RubioRubio® WoodCream WoodCream

Уникалните характеристики:

›  хидрофобност: водните капки се стичат по повърхността

›  самопочистващ ефект

›  кремообразна консистенция за лесно нанасяне

›  избор между 8 нюанса на сивото и един прозрачен – за защита  

на вече посивели фасади

›  варираща покривност в зависимост от конкретните дадености

›   напълно екологичен, не съдържа ЛОС

›   не образува филм, не се лющи, застъпва и напластява

›   особено подходящо за мека дървесина
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ХИДРОФОБНО ДЕЙСТВИЕ  
ЗА ДЪЛГОТРАЙНА ЗАЩИТА

Rubio® WoodCream е крем на водна основа, който 

придава хидрофобност на дървесната повърхност. След 

нанасянето му водните капки се стичат по фасадата в 

продължение на няколко години. Подобно на перушината на 

патиците, дъждът не прониква в дървесината, а просто 

се стича по нейната повърхност. Този ефект удължава 

живота є и същевременно ограничава развитието 

на водорасли и мъхове. Тъй като Rubio® WoodCream 

прониква дълбоко в дървесината и, съответно, нейната 

повърхност остава дифузно отворена, изолационните 

є показатели се повишават.

САМОПОЧИСТВАЩ ЕФЕКТ

Хидрофобността осигурява на дървесната повърхност и 

самопочистващ ефект: стичайки се по нея, дъждовните 

капки отмиват праха и замърсяванията. По този начин 

фасадата изглежда значително по-чиста.

КРЕМООБРАЗНА КОНСИСТЕНЦИЯ

Импрегнантите се предлагат най-често в течна форма, 

което, особено при вертикални повърхности, създава 

опасност от поява на петна при нанасяне. Благодарение 

на кремообразната си консистенция Rubio® WoodCream 

се нанася изключително лесно – без да се стича по по-

долните елементи, да капе по земята или дрехите на 

майстора.

абсорбиране на вода
при обработка с конвенционални импрегнанти

хидрофобност  
при обработка с Rubio® WoodCream

дървена фасада или врата

дъждовни капки

проникване на вода

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Нанасяне в три лесни стъпки:

Благодарение на кремообразната си консистенция Rubio® WoodCream се нанася безпроблемно. Той не капе от 

четката по майстора или по земята. 

Стъпка 1: Уверете се, че дървесината е чиста и суха. При 

силно замърсени и посивели повърхности, както и при зелен 

налеп, препоръчваме почистване с RMC Exterior Wood Cleaner 

и обилното му отмиване с вода. При нанасяне на Rubio® 

WoodCream повърхността трябва да е напълно суха. Преди 

употреба прочетете внимателно техническата информация.

Стъпка 2: Разбъркайте добре Rubio® WoodCream и без го 

разреждате го разнесете равномерно с четка или гъба по 

вертикалната повърхност, по посока на фладера.

Стъпка 3: Забърсвайте своевременно повърхността с 

кърпа или гъба по посока на фладера, така че по нея да не 

засъхват остатъци. Не нанасяйте плътен слой от продукта 

– за оптимална защита на дървесината е достатъчно 

количеството, което тя самата може да поеме.

RMC четка
Allround 40 или Allround 70

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.

Инструменти:



55555

Цветове върху бор:

Цветове върху термобор:

W000 TRANSPARENT #0

W000 TRANSPARENT #0

W001 AGED #1

W001 AGED #1

W002 AGED #2

W002 AGED #2

W003 AGED #3

W003 AGED #3

W004 AGED #4

W004 AGED #4

W005 AGED #5

W005 AGED #5

W007 AGED #7

W007 AGED #7

W006 AGED #6

W006 AGED #6 W008 AGED #8

W008 AGED #8
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© Carana Beach Resort, Южна Африка
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ПОДДРЪЖКА

› ПОЧИСТВАНЕ

RMC Refresh Eco Exterior Spray
Rubio® Monocoat Exterior Refresh Eco е готов за употреба спрей, 

предназначен за освежаване и подновяване на защитата на всякакви 

омаслени дървесни повърхности в екстериора. Според износването, 

локалното третиране може да се повтори многократно през 

годината – винаги, когато повърхността се усеща прекалено суха 

при допир. RMC Exterior Refresh Eco не съдържа пигменти. Ако трябва 

да бъде възстановен цвета, нанесете RMC Hybrid Wood Protector в 

оригиналния цвят, в който първоначално е била омаслена повърхността.

Разходна норма: ок. 150 м2/л

0% ЛOC

РЪЧНО

± 1 ЧАС

1 Л = ± 100M2  

СПРЕЙ: 500 MЛ

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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› ПРЕОМАСЛЯВАНЕ

За възстановяване на цвета и защитата е необходимо повърхността да се преомасли с RMC 

Hybrid Wood Protector в първоначално избрания цвят. Не е необходимо шлайфане. Достатъчно 

е измиване на дървесината с вода или – ако е обрасла с мъх – нейното почистване с RMC 

Exterior Wood Cleaner.

Честотата на необходимото преомасляване е много различна при вертикалната дървесина. В 

зависимост от дървесния вид, цвета на маслото и локацията, при един проект поддръжката 

се налага по-рано от друг. За декинга препоръчваме ежегодно преомасляване.

Повече информация ще откриете в нашите технически спецификации. Изобразените цветове са само ориентировъчни.
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Легенда:

ДЕКИНГЪТ / ВЕРТИКАЛНАТА 
ПОВЪРХНОСТ НЕ Е ОБРАСЛА 

С МЪХ

ДЕКИНГЪТ / ВЕРТИКАЛНАТА 
ПОВЪРХНОСТ Е ОБРАСЛА 

С МЪХ

1

3

1

2

3

2

КОЛКО ЧЕСТО? 

Декинг:
- ежегодно

Вертикални дървени повърхности:
- първо преомасляване: по правило след 1 година

- следващо преомасляване: на всеки 3-5 години

Декинг или 

вертикални 

дървени 

повърхности

ОСТАВЕТЕ 
ДА ИЗСЪХНЕ

RMC EXTERIOR 
WOOD CLEANER

ПОЧИСТВАНЕ 

С ВОДА

RMC HYBRID 
WOOD PROTECTOR





ПРИЛОЖЕНИЕ 
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RUBIO® MONOCOAT: 
ПРИРОДОСЪОБРАЗНИ ПРОДУКТИ, НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ

Дървесината е във вените на всички ни от Rubio® Monocoat. С нашите продукти се стремим 

да запазим естественото є излъчване във всички нейни удивителни нюанси. При това, 

естествената визия на дървесината и автентичното усещане при допир са за нас винаги 

на преден план.

Rubio® Monocoat – първото защитно масло, което наистина не 
съдържа никакви ЛОС
Още при разработката на нашето първо масло си поставихме ясната цел, да произведем 

природосъобразен продукт, който при употреба не излъчва никакви вредни изпарения. 

Въпреки че по това време регламентите за ЛОС още не бяха влезли в сила, вместо да 

изберем вариант за ниско съдържание на ЛОС, ние целенасочено създадохме продукт 

с 0% ЛОС. Още от самото начало си поставихме по-строги емисионни стандарти, 

от тези на действащата и до днес нормативна уредба от 2010 г.

Вместо на разтворители (ЛОС) действието на маслата Rubio® Monocoat е базирано 

на нашата уникална технология на молекулните връзки. С нейна помощ успяхме да 

се откажем напълно от вредни съставки без това да се отрази на качеството на 

продуктите ни.

Какво са ЛОС?
„Летливи органични съединения“ е обобщено понятие за химически 

вещества, които се изпаряват във въздуха след нанасяне на маслото. 

„Органично“ се отнася до техния химически състав, а „летливо“ означава, 

че се изпаряват при съхнене.

Защо ЛОС са опасни?
При употребата на продукти съдържащи ЛОС се отделят изпарения, 

които са опасни за хората и околната среда. Прекомерният контакт с 

ЛОС може да предизвикат алергични реакции, проблеми с дихателните 

пътища и очите. Освен това, те увреждат озоновия слой и допринасят 

за парниковия ефект. Поради тази причина законодателят е сметнал 

за необходимо да се намеси, за да ограничи ползването им.

Въпреки опасния характер на ЛОС, производителите се въздържат 

от пълното им отстраняване. Те намалят съдържанието на ЛОС до 

разрешения минимум, но не се отказват изцяло от тях, тъй като 

конвенционалните продукти за дървесна защита дължат добрите си 

характеристики предимно на ЛОС. За разлика от тях, методът на Rubio® 

Monocoat е базиран на революционната технология на молекулните връзки, 

благодарение на която постигаме безкомпромисно качество без ЛОС.



65

Международни сертификати

Нашия фокус върху екологично отговорното предприемачество потвържда-

ват и множеството сертификати, които нашите продукти са получили 

от различни независими институти по цял свят. Ето кратък списък на 

най-важните от тях:

› A+ label 
Френският регламент категоризира продуктите в зависимост 

от емисионния им клас. С „A+“ се обозначават продуктите с 

най-ниските емисии.

Кои продукти на RMC отговарят на този стандарт? 
По изображението на логото ще разпознаете сертифицираните 

продукти от нашия каталог.

› Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Rubio® Monocoat е първият носител на Eurofins Indoor Air 

Comfort Gold Label в цялата дървопрераборвателна индустрия. 

Сертификатът удостоверява фокуса на Rubio® Monocoat върху 

качеството и нашия принос към здравословната жилищна 

атмосфера. Този стандарт обединява най-съществените 

европейски регламенти отнасящите до емисиите.

› 0% VOC
Независимата лаборатория Ecca тества нашите продукти 

посредством газова хроматография, за да измери съдържанието 

им на ЛОС.

Кои продукти на RMC отговарят на този стандарт? 
По изображението на логото ще разпознаете сертифицираните 

продукти от нашия каталог. 

› Сертификат FR BFL-S1
RMC FR Oil System е нашата пожароустойчива система от 

защитни масла, която беше изпитана по EN 13501-1, EN ISO 

11925-2 и EN ISO 9239-1. RMC FR Oil е първата в световен мащаб 

система от защитни масла получила сертификат в клас Bfl 

s1 за употреба върху дъбова дървесина. Обозначението „s1“ е 

класификация за продукт с „много ограничено отделяне на дим“.

› Евростандарт EN 71-3 за безопасност на играчки
По този европейски регламент се замерва миграцията на 

определени вредни елементи като барий, кадмий, живак и 

др. в различните категории детски играчки. Резултатът: 

дървесината обработена с RMC Oil Plus 2C и RMC Hybrid Wood 

Protector е напълно безопасна за деца. Това означава, че маслата 

на Rubio могат да се ползват без притеснение за чувствителни 

повърхности като кухни и детски стаи, детски играчки, дъски 

за рязане, плотове или маси.

› M1
Тази класификация има за цел да насърчава разработката 

и употребата на строителни материали с ниски емисии. 

Тя дефинира изисквания към материалите, необходими за 

осигуряването на здравословна работна и жилищна среда. M1 

обозначава материали с ниски емисии.
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АКАДЕМИЯ RUBIO®:
ОПИТ И НОУ-ХАУ 
ЗА НАШИТЕ КЛИЕНТИ 

Тренировъчен център за специализирани обучения

Какво точно означава „правилно“ шлайфане? Каква предварителна обработка 

дава най-добър резултат за конкретен тип дървесина? Какво да вземем 

под внимание при избор на защитни продукти за дървени повърхности?

На тези и на още много други въпроси ще получите детайлен отговор от 

нашите експерти в рамките на обучението.

След кратка теоретична част ще се потопите директно в практическите 

познания. 

Тестови условия – стоим зад обещанията си 

Нашите продукти достигат до клиента едва след интензивен етап на 

изпитания в нашата белгийска лаборатория и в практиката. В рамките 

на симулации на всевъзможни приложения, нашите експерти провеждат 

тестове посредством най-различни методики. Те замерват разхода 

и времето за съхнене. Но изпитанията на бъдещите продукти не 

приключват с този цикъл. Следват тест за устойчивост на течности 

и износоустойчивост. Предприемаме всичко това, за можем уверено 

да дадем гаранция, че всеки продукт от асортимента RMC наистина 

демонстрира качествата, които сме заявили.

Свържете се с нас!
Интересувате се от обучения за Ваши служители или клиенти?

Пишете ни на имейл: office@RMCze.com!
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ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА НА RUBIO®:
RUBIO® MONOCOAT,
ЕДНА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ МАРКА.

В Rubio® Monocoat растем устойчиво! 
За да можем да предлагаме високо ниво на услуги въпреки растежа на  

нашите клиенти, нашата фирмена структура претърпява широко-

обхватни промени. През лятото на 2016 г. беше пусната в експлоатация 

напълно нова фабрика, предназначена изцяло за продукти на Rubio® 

Monocoat. Бяха разширени складовите капацитети, множество процеси 

бяха автоматизирани – както административни, така и производствени 

като напр. пълнене, етикетиране и опаковане на поръчките. По този 

начин сме в кондиция за още по-бързи и ефективни доставки.

Основаване Muylle-Facon – предприятие за производство на мастикс.1906

Започва разработка на защитно масло, базирано на революционната 

технология на молекулните връзки.

Пускане в експлоатация на напълно новата фабрика Rubio® Monocoat.2016

2000

1962 Представяне на първата серия продукти за защита на дървени повърхности.

Представителства
Австралия • Австрия • Беларус • Белгия & Люксембург • България • Близкия 

Изток • Великобритания • Виетнам • Германия • Индия • Индонезия • Ирландия • 

Канада • Китай • Литва • Мексико • Нидерландия • Нова Зенландия • Норвегия • 

Перу • Полша • Португалия & Испания • Русия • Сащ • Сингапур • Сърбия • 

Турция • Украйна • Финландия • Франция • Хърватска • Чехия • Швеция & 

Дания • Южна Африка • Южна Корея • Япония
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