
GROEN DENKEN, GROEN DOEN
DUURZAME PRODUCTEN, VEILIG VOOR GEBRUIKER EN OMGEVING



Alle medewerkers bij Rubio® ademen hout. Met ons Rubio® Monocoat gamma 
streven we ernaar dit mooie product te beschermen in al zijn schitterende 
schakeringen en de levensduur ervan te vergroten. Dit met de nadruk op het 
behoud van de natuurlijke look en feel. 

En daarbij dragen we 2 pijlers hoog in het vaandel: duurzaamheid en kwaliteit. 
Rubio Monocoat olie biedt namelijk een superieure bescherming én focust hierbij 
op de veiligheid en gezondheid van zowel de gebruiker als zijn omgeving.

We breathe wood
© Stijn Bollaert • Producten Rubio Monocoat Sunprimer HWP en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector Kleur Charcoal
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CERTIFIED

ECO

Maar wat zijn dan precies duurzame materialen? 

De duurzaamheid van materialen beperkt zich niet tot de impact die ze hebben op het milieu. 
De duurzaamheid van producten omvat het gebruik van natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen, 
een correct productieproces, de veiligheid voor zowel de gebruiker als zijn omgeving, een lange 
levensduur…

Hoe investeert Rubio Monocoat in duurzaamheid?

Bij Rubio Monocoat gaan we dan ook voor duurzaamheid in al zijn facetten. Onze focus op 
duurzaam  ondernemen  uit  zich  in  de  keuze  van  onze  grondstoffen,  het voortdurend 
optimaliseren van onze productieprocessen, de aandacht voor de impact van onze producten op 
zowel de gebruiker als het milieu, het naleven van de regelgeving over afvalbeheer, vervuiling en 
energievoorziening,… 

Rubio Monocoat is dé referentie als het gaat om hoogwaardige en milieuvriendelijke 
houtbescherming. Daarom willen we via een eerlijke en betrouwbare verklaring aan onze klanten 
laten zien hoe ecologisch onze producten echt zijn: van duurzame grondstof tot gerecyclede 
verpakking. Stap je even mee door ons EcoConscious-verhaal?

En  dat  we hier niet bij loze beloftes blijven, blijkt uit de vele labels en certificaten die door 
verschillende onafhankelijke, internationale instellingen aan onze producten werden toegekend. 
Hierover meer in het luik ‘Certificaten’ op p 10 en het luik ‘Indoor luchtkwaliteit’ op p 16.

RUBIO IS ECOCONSCIOUS
Wereldwijd wordt steeds meer aandacht besteed aan alle factoren die ons milieu beïnvloeden. 
De vraag naar duurzame materialen stijgt, maar heeft ook tot gevolg dat talloze nieuwe 
producten met een zelfverklaarde milieuvriendelijkheidsclaim op de markt gezet worden. 
Consumenten raken zich hier meer en meer van bewust en gaan op zoek naar producten die 
ze echt kunnen vertrouwen.

DUURZAAMHEID

Alles begint met lijnzaad als een duurzame basis voor 
onze oliën.

En minder pakketten per project moeten versturen. 

In de praktijk bevat onze olie 0% VOC en is ze heel veilig 
in gebruik en even veilig voor het milieu.

Ons duurzaam verhaal eindigt met gemakkelijk 
recycleerbare verpakking. 

De technologie van moleculaire binding zorgt voor een 
extreem lage consumptie per m² waardoor we niet hoeven 
te werken met een massaproductiesite.

Uiteindelijk is er ook minder transport nodig, wat 
resulteert in minder CO²-emissies

Meer hierover op de volgende pagina

Meer hierover op de volgende pagina
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DUURZAME PRODUCTEN
Zoals je op de vorige pagina’s hebt kunnen lezen, nemen we ons duurzaam ondernemerschap 
au sérieux. Rubio’s EcoConscious-verhaal omvat in grote lijnen hoe we van een duurzame 
grondstof tot gemakkelijk gerecyclede verpakking komen. Door deze stappen te volgen 
ontwikkelen we op het einde van de rit een duurzaam product. De basis van onze olie is 
dus key, samen met de vele voordelen die daaruit voortvloeien. 

DUURZAME BASIS

De duurzame basis voor onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C en  
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector is lijnzaad, het zaad van vlas. 
Vlas is een duurzame grondstof doordat er quasi niets verloren gaat van de 
plant. Net als onze producten, evolueren en innoveren ook de grondstoffen 
die we gebruiken. Voor een van onze nieuwste producten, Rubio Invisible 
Protector,  gingen we voor een hoogwaardige plantaardige emulsie 
(hars) als duurzame basis.

EEN LAAG VERBRUIK

Een duurzame basis in combinatie met onze revolutionaire technologie 
van moleculaire binding resulteert bij het aanbrengen van onze producten  
in een extreem laag verbruik per m²/L.*

Rubio Monocoat Oil Plus 2C – 30-50 m²/L
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector – 30 m²/L
Rubio Invisible Protector – 12-14,5 m²/L per laag

0% VOC

Een belangrijk ander voordeel komt tot uiting in de praktijk. Onze olie 
bevat namelijk 0% VOC waardoor ze heel veilig is in gebruik en even 
veilig voor het milieu. ‘Volatile Organic Compounds’ is de verzamelnaam 
voor de chemische bestanddelen in een olie, die verdampen tijdens het 
aanbrengen. ‘Organic’ verwijst naar de chemische samenstelling van de 
componenten, terwijl ‘volatile’ duidt op het feit dat ze verdampen terwijl 
de olie opdroogt. 

Waarom zijn VOC’s gevaarlijk?

Bij het gebruik van producten die VOC’s bevatten komen dampen vrij 
die schadelijk zijn, zowel voor de mens als voor het milieu. Regelmatig 
of overdadig contact met deze dampen kunnen allergische reacties, 
ademhalingsproblemen en oogproblemen veroorzaken. Ze tasten de 
ozonlaag aan en vergroten het broeikaseffect. Niet zo verwonderlijk dus 
dat de wetgever het nodig vond om in te grijpen. 

Ondanks de gevaarlijke karakteristieken van VOC’s, die algemeen bekend 
zijn, worden ze nog vaak gebruikt door fabrikanten. Men probeert dan 
wel een zo klein mogelijke hoeveelheid te hanteren, maar ze worden 
niet volledig uitgesloten. Dit heeft ook te maken met het feit dat VOC’s 
voor een groot deel bijdragen tot een goede werking van traditionele 
afwerkingsproducten.

*Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. 
Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.
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VAN LCA NAAR EPD  

Levenscyclusanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) wordt gebruikt om de milieu-impact 
(broeikasgasemissies, energieverbruik, waterverbruik, verzuring en aantasting 
van de ozonlaag) van een product te identificeren, kwantificeren en 
evalueren, van de wieg tot het graf. De milieu-impact van alle fasen van 
de levensduur van het product wordt beoordeeld, van de keuze van de 
grondstof tot productie, transport, opslag, gebruik, hergebruik en verwerking.

Ons product Rubio Monocoat Oil Plus 2C ontving een LCA van VITO.

Environmental Product Declaration

Na een positief resultaat van de levenscyclusanalyse, kan er een EPD 
verkregen worden. Zo’n milieuproductverklaring is een document met 
gekwantificeerde informatie over de milieu-impact van een product, 
gebaseerd op een LCA en geverifieerd door een derde partij.

Onze EPD is officieel goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid. Dit 
betekent dat we een B-EPD (Belgisch EPD) behaald hebben en toegelaten 
werden in de B-EPD databank, die geraadpleegd wordt door Belgische 
architecten, aannemers en overheidsinstellingen. Aangezien de B-EPD 
enkel moet worden herberekend voor de milieu-impact op transport om 
ook geldig te zijn in andere landen, zal ons B-EPD document volstaan om 
ons Rubio EcoConscious verhaal te bewijzen in heel wat landen.

Rubio Monocoat behaalde een B-EPD voor het product Rubio 
Monocoat Oil Plus 2C. Dit B-EPD is geldig tot 20/04/2026.

TOTEM

Een goedgekeurde B-EPD kan ingevoerd worden in TOTEM (Tool to Optimize 
the Total Environmental impact of Material). Dit digitale platform van 
de Belgische bouwsector objectiveert de milieu-impact van gebouwen en 
wordt beheerd door de FOD. Dankzij TOTEM kunnen we producten 
benchmarken. Zo kunnen architecten, aannemers en overheidsinstellingen 
weloverwogen keuzes maken die voldoen aan de duurzaamheidsrichtlijnen 
voor de toekomst.

Momenteel wordt er nog gewerkt aan TOTEM. Het is de bedoeling om met 
TOTEM te starten in de herfst van 2021.

CERTIFICATEN
Onze focus op duurzaam en milieubewust ondernemen kunnen we niet alleen staven met 
ons EcoConscious-verhaal, maar wordt ook bevestigd door de vele certificaten en labels die 
onze producten verkregen van tal van onafhankelijke, internationale instituten. Ontdek op 
de volgende pagina’s voor welke speciale vereisten Rubio Monocoat een oplossing heeft.
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FOOD CONTACT COMPLIANCE

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is veilig in contact met voedsel

Onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C is al vele jaren een van de meest 
veelzijdige houtoliën. Deze olie is geschikt voor vloeren, meubels, 
trappen… en voldoet ook aan de Europese speelgoedrichtlijn. Daarnaast 
is onze olie ideaal voor werkbladen en andere oppervlakken waarbij het 
in contact komt met voedsel. Rubio Monocoat Oil Plus 2C voldoet immers 
aan de eisen die hiervoor worden gesteld. Maar wat betekent dat nu 
precies?

Wel, in de praktijk betekent dit dat snijborden, keukenwerkbladen, 
tafelbladen, etc. die behandeld zijn met Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
ook veilig zijn voor huishoudelijk gebruik, iets wat steeds vaker 
voor projecten wordt aanbevolen. Onze olie werd namelijk getest 
door het onafhankelijk testinstituut Eurofins, volgens de specificaties 
van de Europese Verordening 1935/2004 voor contactmaterialen 
levensmiddelen. Uit het testresultaat bleek dat Rubio Monocoat Oil Plus 
2C aan alle eisen voldoet bij toepassing op een houten oppervlak. Als 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A+B) dus wordt gebruikt op een houten 
oppervlak dat zelf voedselveilig is, is de combinatie van het hout en onze 
Oil Plus 2C ook veilig!

Rubio Monocoat 
Oil Plus 2C
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Mocht u vragen hebben betreffende de beschreven certificaten of over de testen die  
onze producten hebben ondergaan, stuur ons gerust een mailtje: info@rubiomonocoat.com

FR-CERTIFICAAT BFL-S1
Het Rubio Monocoat FR Oil System is het eerste brandvertragende 
oliesysteem ter wereld dat een Bfl-s1 certificering op eik (toplaag 
van 5 mm) kan voorleggen. Bij een vloer met eiken toplaag van 
2,5 mm, behaalde het Rubio Monocoat FR Oil System een Cfl-s1 
certificaat. Het brandvertragend oliesysteem werd getest in 
overeenstemming met de normen EN 13501-1, EN ISO 11925-2 en  
EN ISO 9239-1 en behaalde de hoogste classificatie die ooit door een 
oliesysteem werd behaald. “S1” verwijst naar de mate waarin de 
rookontwikkeling wordt beperkt. Een eigenschap die we consequent 
hebben nagestreefd tijdens de ontwikkelingsfase. 

Hout is een natuurlijk product dat is opgebouwd uit brandbare stoffen. 
Bij grote projecten en openbare gebouwen (traphallen, scholen, 
restaurants, concertzalen, enz.) zijn specifieke brandvertragende  
oplossingen dan ook vaak een vereiste. Met het FR Oil System heeft 
Rubio Monocoat een duurzame oplossing voor de projectmarkt in huis.

Volgende Rubio Monocoat producten hebben dit certificaat gekregen 
voor vloeren:

SPEELGOEDNORM EN 71-3
Deze Europese richtlijn omvat de vereisten en testmethodes voor de 
migratie van bepaalde gevaarlijke elementen, zoals barium, cadmium en 
kwik, enz. uit verschillende soorten speelgoed. Testen hebben uitgewezen 
dat hout dat werd behandeld met Rubio Monocoat Oil Plus 2C of 
Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector voldoet aan de norm EN 
71-3 na droging en bijgevolg veilig is voor kinderen. 

De impact van onze Rubio Monocoat oliën op het welzijn en de gezondheid 
van de eindgebruiker wordt hoog in het vaandel gedragen. En aangezien 
hout steeds meer gebruikt wordt als materiaal om verschillende soorten 
speelgoed mee te vervaardigen, wordt door de speelgoednorm ook 
de veiligheid van speelgoed dat behandeld is met Rubio Monocoat Oil  
Plus 2C of Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector gegarandeerd.  

Volgende Rubio Monocoat producten hebben dit certificaat gekregen:

Rubio Monocoat 
FR Oil System

© St Lodewijkscollege • Product Rubio Monocoat FR Oil System Kleur Mist

Rubio Monocoat 
Oil Plus 2C

Rubio Monocoat 
Hybrid Wood Protector
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LUCHTKWALITEIT BINNENSHUIS
Dat Rubio Monocoat al vanaf het prille begin veel waarde hecht aan 
emissienormen staat als een paal boven water. Het feit dat onze olie effectief 
0% VOC bevat, werd in de loop van de jaren dan ook beloond met verschillende 
internationale certificaten. Sinds 2018 gaan we nog een stap verder door het 
‘Eurofins Indoor Air Comfort Gold’ label aan onze certificaten toe te voegen. Met 
dit label waarborgen we jou als consument dat onze producten de komende 
jaren aan de verwachte strenge normen qua emissies zullen blijven voldoen. 

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD

Rubio Monocoat heeft als eerste 
in de houtbehandelingssector 
het ‘Eurofins Indoor Air Comfort 
Gold’ label behaald.

Overige bekende merken uit de 
bouwsector die dit label hebben 
behaald, zijn bv. BASF, Knauf 

Insulation en Isover glaswolplaten.

Met dit label willen we onze consu-
menten blijven waarborgen dat 
onze producten een veilige keuze 
zijn op het vlak van emissies, zowel 
nu als in de toekomst. ‘Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold’ getuigt 
van de focus die Rubio Monocoat 
legt op kwaliteit en de bijdrage aan 
een gezonde binnenomgeving. Het 
label verenigt de meest relevante 
emissiespecificaties en -vereisten in 
een enkele certificering. Het Indoor 
Air Comfort Gold label voldoet aan 
wereldwijde VOC-emissiespecifi-
caties. Eurofins is een wereldwijde 
organisatie met meer dan 48.000 

hooggekwalificeerde werknemers 
die actief zijn in een netwerk van 
ruim 900 onafhankelijke bedrijven 
verspreid over 50 landen. Bijgevolg 
zijn we steeds op de hoogte van 
nieuwe regels en vereisten betref-
fende emissies, waardoor onze 
producten steeds aan de strikte 
regels voldoen.

Een garantie die het product 
overschrijdt.

De certificering ‘Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold’ omvat meer dan alleen 
het testen en screenen op duizenden 
chemische stoffen. Het omvat een 
intern kwaliteitsprogramma voor 
processen om te waarborgen dat 
er voortdurend producten met 
lage emissies worden gefabriceerd. 
Dit gaat onder meer om audits ter 
plaatste, herhaalde testen en 
certificeringen, wat de claim 
‘zeer lage VOC-emissies’ 
uiterst betrouwbaar 
maakt.

© SVPphotography •  Product Rubio Monocoat FR Oil System Kleur Pure

 Rubio Monocoat heeft als eerste 
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 ‘Eurofins Indoor Air Comfort Gold’ label behaald. 

AUSTRALIË GreenTag Australië

BELGIË Belgische regelgeving inzake VOC

DENEMARKEN Deens Indoor Climate label (behalve 
geurtesten)

DUITSLAND AgBB/ABG

EMICODE EC1 PLUS

GUT (behalve geurtesten)

Verschillende Blue Angel criteria

EU FEMB standaard voor duurzame 
kantoormeubelen

FINLAND M1

FRANKRIJK Franse A+

ANSES

FloorScore-certificering ‘vriendelijk’ voor 
vloerbekledingsproducten (positieve bijdrage)

GLOBAAL LEED v4 wereldwijd

BREEAM wereldwijd (Noorwegen, UK)

WELL (voor wat VOC betreft)

WELL Building

ITALIË Italiaanse regelgeving betreffende GPP+

SINGAPORE Singapore Green label

UK SKA Rating

USA CDPH rubriek 01350

Greenguard naleving gebaseerd op CDPH 
rubriek 01350 testresultaten

LEED buiten Noord-Amerika

ZWEDEN Byggvarubedömningen (BvB) rubriek 6. 
Emissies in een binnenomgeving

Het Indoor Air Comfort Gold label voldoet aan de CDPH rubriek 01350 
en M1 geur- en ammoniaktesten. Bovendien toont het label wereldwijde 
naleving voor de VOC-normen van volgende certificaten:
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A+ LABEL

In Frankrijk wordt verplicht een label toegekend aan onder andere oliën die 
binnen gebruikt worden, gebaseerd op de emissies die vrijkomen na een 
testperiode van 28 dagen. 

De geteste producten krijgen een code toegekend gaande van A+ tot C, 
waarbij A+ voor de laagste en C voor de hoogste emissie staat.

INTERNATIONALE NORMEN

Onze Rubio Monocoat olie was een voorloper op het vlak van milieuvriendelijke producten die 0% VOC 
bevatten. Vooraleer we het Eurofins Indoor Air Comfort Gold label konden bemachtigen, sleepten we eerst 
enkele andere certificaten in de wacht. Deze eerder behaalde certificaten worden nu onder het gekende 
Gold label verenigd.  

M1

Ten slotte is er ook een Finse classificatie met als doel de ontwikkeling en 
het gebruik van bouwmaterialen met een beperkte emissie te stimuleren. 
Om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren en als bijdrage aan 
een gezonder binnenklimaat worden voor producten die ontworpen zijn 
voor toepassing in gebouwen en binnenvertrekken, limietwaarden voor 
chemische emissies opgelegd. Het M1-label staat hierbij voor beperkte 
emissies.

Alhoewel dit een norm is waar fabrikanten vrijwillig kunnen voor 
intekenen, hanteren meer en meer architecten en bouwontwikkelaars 
deze norm als standaard ter verdere bevordering van hoogwaardige 
bouwconstructies.

EMICODE®-LABEL EC1 PLUS

De EMICODE beschrijft de emissie-eigenschappen van verschillende 
bouwmaterialen. De hoogste categorie, EMICODE® EC1, heeft in de 
praktijk zijn waarde bewezen als norm voor materialen met een zeer 
lage emissie. De materialen waaraan dit label is toegekend, voldoen aan 
de strengste milieu- en gezondheidseisen. Rubio Monocoat heeft hierin 
de hoogste klasse behaald, namelijk het EMICODE®-label EC1 PLUS dat 
geïntroduceerd werd in 2010 en nog hogere en strengere grenswaarden 
vaststelt dan de beste categorie EC1. De EMICODE wordt door het Duitse 
onafhankelijk instituut GEV steekproefsgewijs getest.

© Iconic Wood • Product Rubio Monocoat Oil Plus 2C Kleur Pure
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Ü LABEL - DIBT

Het Ü-label is een Duits label dat de emissies test van industriële producten 
die binnen gebruikt worden. Het is een wettelijk verplicht supplement aan 
het Europese CE-label, voor alle parketcoatings en vloerlijmen die op de 
Duitse markt gebruikt worden in openbare ruimtes, dokterspraktijken, 
ziekenhuizen, kantoren en winkels. 

ISO 9001:2008

Certificaat van kwaliteitsmanagement voor research en productie. Dit 
bewijst dat we investeren in een kwalitatief hoogstaande productie en 
onze workflow constant optimaliseren.

ISO EN 14001:2009

Certificaat van eco-management. Dit betekent dat we een duurzame 
en ecologische logistiek implementeren in ons bestaand systeem voor 
kwaliteitsmanagement
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KWALITEIT

TESTOMGEVING
Om er zeker van te zijn dat onze producten hun beloftes nakomen, vinden ze pas hun weg naar 
onze klanten na een grondige testfase. In eerste instantie worden, in de realistische testomgeving 
van de Rubio Academy, de verschillende toepassingsmethodes getoetst, verbruiken opgemeten en 
toepassingstijden gemonitord. 

Daarnaast worden frequent verschillende, zowel interne als externe testen uitgevoerd, om de kwaliteit 
van onze producten in eerste instantie op punt te stellen, maar ook te blijven garanderen!

Een overzicht:

Druppeltest 

Alle oliën uit het Rubio Monocoat gamma worden op regelmatige basis 
aan druppeltesten onderworpen. Hierbij worden vloeistofdruppels van 
verschillende oorsprong op het behandelde hout aangebracht: water, 
koffie, urine, wijn,… Op deze manier wordt de vloeistofbestendigheid 
getest van oppervlakken behandeld met een Rubio Monocoat olie.

Slijtagetest

De mate waarin de Rubio Monocoat oliën het hout beschermen tegen 
slijtage, wordt in ons labo gemeten met behulp van een roterende 
slijtvastheidstester van TABER. Door middel van slijtagewieltjes worden 
met Rubio Monocoat behandelde stalen onderworpen aan versnelde 
slijtagetesten. Afhankelijk van het aantal toeren wordt dan een  

“wear-index” toegekend. Hoe lager die index, hoe beter het product 
weerstand biedt tegen slijtage.

QUV (+ ASTM) verweringstest

De QUV versnelde verweringstester reproduceert de door zonlicht, regen 
en dauw veroorzaakte schade aan hout (of andere materialen). Op een 
paar dagen of weken tijd kan de QUV tester zo versneld de schade 
reproduceren die na maanden of jaren in de buitenlucht zou optreden. 
Aan de hand van deze test kunnen we onze klanten een gegronde 
zekerheid bieden over de duurzaamheid van onze oliën op hout.

Slipweerstandstesten

Voor het bepalen van de slipweerstand van oppervlakken behandeld met een  
Rubio Monocoat olie worden 2 methodes gehanteerd:

BS 7976-2 (UK)

Bij deze Britse testmethode wordt een slinger heen en weer bewogen waardoor 
de glijder over een ingestelde afstand in contact komt met een droge of natte 
testvloer. De mate waarin de slinger er niet in slaagt aan de overzijde de 
lanceringshoogte te bereiken, vormt een meeteenheid voor de slipweerstand. 

DIN 51131 (DE)

Deze Duitse testmethode werkt met een glijdend testapparaat dat de wrijving 
meet tussen een testpersoon met het voorgeschreven standaardschoeisel en 
het oppervlak (dat wordt bevochtigd met een standaardmengsel van water en 
0,5% bevochtigingsmiddel). 

TO MEASURE IS 

TO KNOW
- Lord Kelvin

© Rubio Monocoat
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SHE 
Rusland • Product Rubio Monocoat Oil Plus 2C Kleuren Charcoal, Walnut and Pure

“The choice to use Rubio was one of the greatest decisions we ever made. This has helped us to get many clients 
since the oil is perfect. I love how the oil smells, it smells like apple sauce. Anyway, all the great characteristics  
Rubio oil holds make our cutting boards look so great. ” • Vasily Pepelyaev 

3X3 CUSTOM TRAIN TABLE 
USA • Product Rubio Monocoat Oil Plus 2C  
Kleur Pure

“The products of Rubio Monocoat have lots of 
advantages, for example: I love that it is in one coat, 
and done. That saves me a lot of time and I am 
able to start moving on to my next project. I also 
love that it’s safe for me and my children. Oh and it 
smells really good.” • Tamar Hannah

CAPPELLINO HOME
USA • Product Rubio Monocoat Oil Plus 2C Kleur 
Walnut

“We first learned about Rubio Monocoat a few years 
ago at the NWFA Expo in Nashville. Since then, 
we’ve used it in numerous projects. We and our 
clients love the wide color selection and the ability 
to mix custom colors. The ease of touch-ups and 
repair work when using Monocoat is remarkable 
and the fact that it is a 0% VOC product makes our 
working environment safer and more enjoyable. 
Our favorite aspect of Rubio Monocoat, though, 
is the way wood floors look and feel after being 
finished. The wood’s natural texture and grain come 
through, without an artificial or plastic coating. 
The wood always looks beautiful and natural  
as it should.”• Southern Oaks Flooring

Onze visie ‘groen denken, groen doen’ en hele resem aan certificaten en labels spelen vaak een doorslaggevende 
rol bij het beslissingsproces van een project. Natuurlijk zijn dit niet de enige pluspunten waarom er voor onze 
producten gekozen wordt. Hieronder kan je enkele van onze vele customer reviews lezen en ontdek je waarom 
mensen zo fan zijn van Rubio Monocoat.

CARANA BEACH RESORT
Afrika • Producten Rubio Monocoat Oil Plus 2C en Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector  
Kleuren Royal & Natural

“The colour ranges Rubio Monocoat offers also complimented the resort’s look & feel perfectly. Rubio Monocoat 
is also environmentally friendly with 0% VOC ratings, which makes it perfectly suited for our resort and sensitive 
environment of the island” • Forest Collection

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