
RUBIO MONOCOAT LED OIL
LED’S CURE IT IN 1 LAYER
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NIEUW

BESCHERMT EN KLEURT UW HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG



LED IS DE TOEKOMST

Led is de afkorting van 'light emitting diode'. Het is een elektronisch product, een halfgeleider die 
licht uitstraalt als de stroom in de goede richting wordt gestuurd. Aanvankelijk werd led-technologie 
in de automobielsector gebruikt, later ging men de technologie ook gebruiken in andere sectoren, 
zo worden ledlampen tegenwoordig verwerkt in allerlei producten zoals tuinverlichting, zaklantaarns, 
televisies (led-tv's), nagelstudio's, enz.

Ledverlichting boekte succes bij de consument, maar ook bedrijven schakelden vanwege het lage 
energieverbruik geleidelijk over naar ledverlichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tuinbouw, drukkerijen 
en de evenementensector (videowalls, theaterverlichting). Maar voor de houtafwerkingssector kan led-
technologie kan ook voor een revolutionaire vooruitgang zorgen, en wel om de volgende redenen:

KLEINE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Ledlampen hebben een veel kleinere ecologische voetafdruk dan uv-lampen. Ze 
bevatten geen kwik, geen onaangename geur en er vindt geen emissie van 
ozon plaats. Vooral dit laatste bespaart industriële gebruikers veel geld omdat er 
geen afzuigsysteem op hun machines geïnstalleerd hoeft te worden. Daarnaast is 
er voor ledlampen geen speciale chemische afvalverwerking nodig, in tegenstelling 
tot kwiklampen zijn ze grotendeels recyclebaar.

ENERGIEZUINIG
Ledlampen hebben een extreem lange levensduur van meer dan 20.000 uur, 
vergeleken met 700 - 1.000 uur voor uv-lampen. Ze vergen nauwelijks onderhoud en 
verbruiken tot 80% minder energie dan de traditionele kwiklampen.

Bij gebruik van traditionele (uv-)lampen moet men rekening houden met de tijd voor 
opwarming en afkoeling van de lampen. Het voortdurend in- en uitschakelen kan ook 
van grote invloed zijn op de levensduur van de lampen. Ledlampen zijn daarentegen 
onmiddellijk na het inschakelen volledig werkzaam en drogen daarom het hout ook 
onmiddellijk. Verder heeft het snel in- en uitschakelen van de lampen geen invloed op 
de levensduur, zodat er snel en efficiënt gewerkt kan worden.

Ledlampen kunnen eenvoudig worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dure 
investeringen voor een hoogspanningscabine zijn daarom niet nodig.

HET HOUT IS ONMIDDELLIJK BELASTBAAR
Nadat het hout is behandeld met RMC LED Oil kan het onmiddellijk worden 
gedroogd met ledlicht. Het kan zowel industrieel als on-site worden toegepast. Na 
de behandeling kan het hout direct worden verpakt en is het onmiddellijk 
belastbaar, dit levert enorme tijdbesparingen op. De RMC led-technologie is daarom 
de beste partner voor de projectenmarkt, waar tijd altijd een uitdaging vormt.

SCHOKBESTENDIG
Ledlampen zijn zeer schokbestendig. Ze kunnen daarnaast ook beter tegen kou en 
trillingen dan andere lampen. In het bijzonder voor on-site toepassingen is dit een 
groot voordeel.

OPTIMAAL RENDEMENT
Het investeren in led-technologie voor de kleuring en bescherming van hout is zeer 
kosteneffectief. De kosten van de aanschaf van led-drogers (industrieel/on-site) zijn 
verwaarloosbaar in vergelijking met de besparingen die de led-technologie oplevert. 
Naast de aanzienlijk langere levensduur van ledlampen en de opmerkelijke 
energiebesparing, zijn de enorme tijdbesparingen een groot voordeel van de 
led-technologie. Omdat het hout direct na contact met de ledverlichting droogt, 
hoeft er tijdens een ontwikkelingsproject geen rekening te worden gehouden met de 
droogtijd en kan het project onmiddellijk na het drogen worden opgeleverd!
 



ZO WERKT HET

HERKENT U (ÉÉN VAN) DEZE 'ON-SITE' SITUATIES'?

›  Deadlines zijn zo krap dat er niet genoeg tijd is om het behandelde hout voldoende te laten drogen. 
  Elke dag dat een commercieel of openbaar gebouw gesloten is kost veel geld.
›  U werkt met verschillende aannemers tegelijkertijd aan een project. U heeft duidelijk aangegeven dat   
  een bepaalde zone pas behandeld is en toch vindt u de volgende dag voetstappen op uw pas behandelde vloer.
›  Of er heeft iemand in de muren geboord of geschuurd en al het stof heeft zich op uw keurig afgewerkte 
  oppervlak gehecht. Wie gaat dat betalen?

RMC LED-TECHNOLOGIE VOOR 'ON-SITE' TOEPASSINGEN:

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

Projectdeadlines kunnen gemakkelijk worden gehaald
   
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over andere aannemers die uw werk ruïneren

Slijtageplekken op gebieden die intens worden gebruikt, kunnen gemakkelijk worden hersteld tijdens sluitingstijden

Meubelmakers kunnen meubilair in één dag behandelen, drogen en leveren

Trappen kunnen in één dag worden geolied én gedroogd zodat ze tegen de avond weer volledig operationeel zijn

HERKENT U (ÉÉN VAN) DEZE 'INDUSTRIËLE' SITUATIES'?

›  Heeft u onvoldoende ruimte voor al uw droogrekken?
›  Het plaatsen van de planken op de rekken is een extra, tijdrovende handeling

 

RMC LED-TECHNOLOGIE VOOR 'INDUSTRIËLE' TOEPASSINGEN:

DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

U hoeft niet te wachten tot de planken droog zijn

Omdat de planken direct zijn gedroogd, bespaart u tijd doordat u één handeling minder hoeft uit te voeren 

U heeft geen droogrek meer nodig waardoor u ruimte en geld bespaart

U kunt sneller leveren

01. Breng RMC LED Oil aan
in de kleur van uw keuze.

02. Laat het drogen met onze 
'on-site' led-drogende oplossingen.

03. Het oppervlak is droog na 
± 2 seconden en klaar om opnieuw 
te worden gebruikt.

01. Breng RMC LED Oil aan
in de kleur van uw keuze.

02. Laat het drogen met onze 
industriële led-drogende unit.

03. De planken zijn droog na
± 2 seconden en gereed om te 
worden verpakt en vervoerd.



RUBIO® LED-DROGING, DE TOEKOMST BEGINT NU
Bij Rubio® Monocoat houden we er van om trends te zetten en durven daarbij onze nek uitsteken 
voor de zaken waarin we geloven. Toen we onze eerste olie in 2005 lanceerden, hebben we resoluut 
gekozen voor de ontwikkeling van een product dat veilig is voor de gebruiker en voor zijn omgeving. 
RMC-olie bevat geen (0%!) VOC of water en is gemaakt op basis van lijnzaadolie. De introductie van 
led-technologie in ons gamma past dan ook volledig in het verhaal van milieubewust ondernemen waar 
wij veel belang aan hechten.

Rubio® LED Oil is een hoogwaardige hardwaxolie die net als elke RMC-olie gebaseerd is op onze eigen 
kenmerkende technologie van moleculaire binding.

Dankzij deze unieke technologie heeft Rubio® Monocoat LED Oil de volgende eigenschappen:

› aan te brengen in slechts 1 laag
› 0% VOC
› natuurlijke look en feel met oxidatieve afwerking
› duurzame bescherming en kleuring van het hout
› gemakkelijk te onderhouden met het standaardgamma
› gemakkelijk te gebruiken, geen overlappingen mogelijk
› kan gebruikt worden op vrijwel alle houtsoorten
› 40 unieke en intense kleuren

De combinatie van duurzaamheid, slijtvastheid en onderhoudsvriendelijkheid maakt van RMC LED Oil 
de perfecte partner voor projectontwikkelaars.

De RMC LED Oil hardt onmiddellijk uit zodra het in contact komt met ledverlichting en de ondergrond 
is onmiddellijk belastbaar. Een dergelijk tijdbesparend product zal projectontwikkelaars, die vaak met 
tijdgebrek geconfronteerd worden, als muziek in de oren klinken.

Rubio MONOCOAT LED OIL, 
  gebaseerd op onze signatuurtechnologie
  van moleculaire binding.

NATUURLIJKE LOOK & FEEL
Onze kenmerkende technologie van moleculaire 
binding zorgt ervoor dar de olie zich hecht aan de 
cellulosevezels van het hout. In tegenstelling tot 
andere afwerkingsmethodes blijft er bij het gebruik 
van Rubio® Monocoat Oil voor de afwerking geen laag 
achter op het hout, de houtstructuur blijft zichtbaar. 
De natuurlijke look en feel van het hout blijft 
gewaarborgd, zelfs na het kleuren en beschermen van 
uw hout met RMC Oil.

DUURZAME BESCHERMING
De moleculaire binding zorgt voor een duurzame 
en langdurige bescherming. Voor het verkrijgen van 
deze moleculaire binding is het zeer belangrijk om 
een inwerkingstijd van enkele minuten te respecteren. 
Hoe beter de vezels gebonden zijn, hoe sterker de 
bescherming zal zijn.

GEMAKKELIJK TE 
ONDERHOUDEN & RENOVEREN

Oppervlakken, behandeld met Rubio® Monocoat 
Oil, zijn gemakkelijk te onderhouden. Krassen of 
beschadigde plekken zijn zeer eenvoudig te herstellen. 
Rubio® Monocoat biedt een breed assortiment aan 
onderhoudsproducten om geoliede oppervlakken in 
topconditie te houden.

SLECHTS ÉÉN LAAG
Dankzij onze technologie biedt ons systeem een 
duurzame kleuring en bescherming in slechts één 
enkele laag. Zodra de vezels gebonden zijn met de olie 
kan het hout geen overtollige olie meer absorberen, 
een tweede laag is daarom overbodig.

VOC-VRIJ
Rubio® Monocoat Oil bevat geen water of 
oplosmiddelen en is gebaseerd op natuurlijke 
ingrediënten. Dit betekent dat het product zeer veilig 
is in gebruik, maar ook voor uw omgeving, op deze 
manier kunnen we onze klanten 100% kwaliteit 
garanderen.

GEEN OVERLAPPINGEN
Zodra alle vrije cellulosevezels moleculair gebonden 
zijn, kunnen zowel het hout als de gebonden 
Rubio® Monocoat-laag zelf, geen overtollige olie 
meer opnemen. Daarom zijn overlappingen of 
aanzetmarkeringen onmogelijk bij het gebruik van 
Rubio®  Monocoat Oil.

ALLE HOUTSOORTEN
Rubio® Monocoat LED Oil is geschikt voor de 
bescherming en kleuring van vrijwel alle houtsoorten.
 

40 STANDAARDKLEUREN
De unieke pigmenttechnologie in Rubio® Monocoat Oil 
zorgt met slechts één laag voor een intense en diepe 
kleuring zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke 
uitstraling van het hout. De 40 standaardkleuren 
kunnen onderling worden gemengd voor onbeperkte 
mogelijkheden.

0% VOC

MANUEEL / ON-SITE / INDUSTRIEEL

15 – 18 gr/m²
afhankelijk van de voorbereiding

ONMIDDELIJKE DROGING MET 
LEDLICHT

ONMIDDELIJK WATERDICHT 
NA 2 UUR

RMC CLEANER BLIK: 
100 GR - 1 KG - 5 KG



› 40 STANDAARD KLEUREN
RMC LED Oil is verkrijgbaar in 40 verschillende kleuren en doet geen afbreuk aan de 
natuurlijke uitstraling van het hout. Als uw project een specifieke tint vereist, kan deze 
voor u op maat worden gemaakt.

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

Wij raden altijd aan om het product voor gebruik op een staal te testen.
-

Silver Grey is enkel als set (A + B Comp.) van 1KG of 5KG verkrijgbaar.

ANTIQUE BRONZE

HAVANNA OAK

AQUA

OLIVE

ASH GREY BISCUIT

CORNSILK COTTON WHITE DARK OAK

GRIS BELGE NATURAL

SMOKE

SMOKE 5% SMOKED OAK STONE SUPER WHITE

BLACK

OYSTER PINE

CHARCOAL

TITANIUM GREY

ICE BROWN

CHERRY CORAL

MAHOGANY

WALNUT

MIST

WHITE WHITE 5%

BOURBON CASTLE BROWN

PURE SAVANNA

CHOCOLATE

MIST 5% MUDLIGHT

SKY GREY SLATE GREYSILVER GREY*

VANILLA



LED-curing hand unit

RUBIO® LED-CURING MACHINES
Voor industriële en on-site toepassing

Rubio® Monocoat LED Oil maakt het mogelijk om de tijd die u aan het behandelen van hout besteedt 
aanzienlijk te verkorten. De aangebrachte olie kan onmiddellijk worden uitgehard dankzij de droging 
door middel van ledlampen, het hout kan zo onmiddellijk worden verpakt (industrie) of gebruikt (on-site).

Naast RMC LED Oil, biedt Rubio® Monocoat ook de machines die gebruikt kunnen worden voor het on-
middellijk drogen van de olie.

INDUSTRIËLE TOEPASSING
Het is mogelijk om een optionele led-drogende unit te installeren op een bestaande industriële afwerking-
smachine, dit kan zeer snel en eenvoudig, zonder dat er een grote investering nodig is. Aangezien er geen 
ozonemissie is, is er geen afzuigsysteem nodig. 

(Foto: LED-curing industry unit, geïnstalleerd op de Rubio® Monocoater)

ON-SITE TOEPASSING
Voor de veeleisende parketplaatser die graag met de tijd meegaat bieden wij de volgende machines aan: 
één professionele machine voor het drogen van vloeren en twee handdrogers voor meubels, plinten en 
moeilijk bereikbare plaatsen. De investeringskosten voor deze machines zijn minimaal, vooral als u de be-
sparingen in tijd en geld meerekent. 

Onze on-site mogelijkheden:

› LED-curing hand unit
Geschikt voor het instant uitharden van meu-
bels, plinten en moeilijk bereikbare plaatsen, die 
behandeld werden met RMC LED Oil. 

› LED-curing hand unit MonoLED
Geschikt voor het instant uitharden van meu-
bels, plinten en moeilijk bereikbare plaatsen, die 
behandeld werden met RMC LED Oil. 

› LED-curing on-site unit
Geschikt voor het instant uitharden van vloeren, behan-
deld met RMC LED Oil. De ingebouwde LED-strip kan 
ook uit deze unit gehaald worden zodat ook plinten en 
andere moeilijk bereikbare plaatsen kunnen uitgehard 
worden. 

Belangrijk: Dit zijn dus twee toepassingsmogelijkheden 
in één machine. 

LED-curing hand unit MonoLED

LED-curing on-site unit
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Rubio® Monocoat Headoffice  I  Ambachtenstraat 58, 8870 Izegem (Belgium)
+32 (0)51 30 80 54  I  info@rubiomonocoat.com  I  www.rubiomonocoat.com

Rubio® Monocoat The Netherlands  I  Emrikweg 30, 2031 BT Haarlem (The Netherlands)
+31 (0)235 51 74 29  I  info@rubiomonocoat.nl  I  www.rubiomonocoat.nl
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