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İŞARETLER

UÇUCU ORGANİK BİLEŞEN
İÇERMEZ

UYGULAMA 
ŞEKLİ

KÜRLEŞME

         UYARI
          KENDİLİĞİNDEN PARLAMA

Keten tohumu yağı doğal bir üründür ve 
kendiliğinden parlama özelliği yoktur. Ancak, bez 
üzerindeki yağ yangın riskine neden olabilir. Yağın 
oksidasyonu, kendiliğinden parlamaya neden 
olabilecek ısı birikimine neden olur. Bu sebeple 
kullanılan malzemeler atılmadan önce ıslatılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

SU İTİCİ ÖZELLİK

NORMLAR

KÜRLEŞME SÜRESİ

KULLANILMIŞ  
MATERYALLERİN TEMİZLİĞİ

PAKETLEME
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TeKnOLOJİ



RUbIO® MOnOCOAT OIL:
MOLEKÜLER BAğLANMA TEKNOLOJİSİNE DAYALI 
ÜST SEVİYE AHŞAP KORUMA
Rubio® Monocoat, ahşapta yüksek kaliteli ve çevre dostu koruma söz konusu olduğunda, güvenilecek tek 
markadır. Rubio Monocoat’un dayandığı moleküler bağlanma ileri teknolojisi, Rubio® Monocoat yağlarını 
sadece dayanıklı değil, aynı zamanda son derece ekonomik ve kullanıcı dostu hale getirir. 

Rubio® Monocoat yağı, güçlü moleküler bağlanma özelliği 
sayesinde ahşabın üst liflerine birkaç dakika içinde tutunur 
(film tabaka oluşturmaz, doğal yapıyı bozmaz). Bu benzersiz 
teknoloji, yıllardır Rubio® Monocoat’u diğer ahşap koruma 
ürünlerinden ayıran temel özelliktir.

MOLeKÜLeR bAĞLAnMA:

Cilalar:
• fi lm tabakası oluşturur
• çok katlı (zımpara)
• onarılamaz
• doğallıktan uzak

Geleneksel wax (mum) ve yağlar:
• doğal yapıyı bozar
• çok kat uygulanır
• onarılması zordur (kat izi bırakır)
• hassas bakım gerektir.

Rubio Monocoat oil:
• moleküler bağlanma (kat izi olmaz)
• tek bir kat uygulanır
• bakımı kolaydır
• doğal görünüm ve his verir
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TÜM AHŞAP TÜRLeRİ

Rubio® Monocoat yağ tüm ahşap türevlerine 
uygulanabilir. Mobilyalar, zeminler gibi (masif ahşap, 
lamine ahşap, kaplama, MDF gibi)

DOĞAL İÇeRİK benZeRSİZ RenKLeR

Rubio® Monocoat yağı herhangi bir su veya solvent 
içermez ve doğal bileşenlerden oluşur. Bu sayede 
ürünün kullanımı güvenli olduğu kadar çevre için de 
her hangi bir tehdit oluşturmaz.

Rubio® Monocoat yağının benzersiz pigment 
teknolojisi, ahşabın doğal görünüşünden ödün 
vermeden, tek bir katmanda yoğun ve derin bir 
renklenme sağlar.

bAKIMI KOLAyDIRKAT İZİ yOK

Rubio® Monocoat yağ uygulanmış yüzeylerin bakımı 
çok kolaydır. Ahşaptaki ayrılmalar ve zarar görmüş 
bölgelerin tamiri çok kolaydır.
 

Bir kez tüm açıktaki selüloz lifl eri moleküler olarak 
bağlandığında artık ürün ahşap veya önceden 
bağlanmış Rubio Monocoat tabakası tarafından kabul 
edilmeyecektir. Bu sayede kat izi veya fırça izi oluşmaz.

KALICI KORUMA TeK KAT

Moleküler bağlanma dayanıklı, uzun süreli bir koruma 
oluşturur. Bu moleküler bağlanmayı sağlamak için 
birkaç dakikalık reaksiyon süresine uyulması çok 
önemlidir. Ahşabın lifl erine ne kadar iyi tutunma 
sağlanırsa  o kadar güçlü bir koruma elde edilir.

Teknolojimize teşekkür ederiz, tüketim geleneksel 
uygulamalara göre çok daha düşüktür. Bu sayede 
tek bir katmanda dayanıklı renk ve koruma sağlanır. 
Ahşap lifl eri yağ ile bir kez bağlandıktan sonra, ahşap 
ikinci bir katı veya daha fazla ürünü kabul etmez. Bu 
da ikinci bir kat sürülmesini gereksiz hale getirir.
 

Benzersiz teknolojik özellikler, Rubio®Monocoat yağının aşağıdaki özelliklere sahip olduğu anlamına gelir:

› dayanıklı renk ve ahşabın korunması
› tek bir kat uygulanır
› kullanımı kolaydır ve kat izi bırakmaz
› bakımı kolaydır
› %100 doğal bileşenlere sahiptir, VOC %0
› geniş renk yelpazesi: 47 standart renk
› tüm ahşap türlerine uygulanabilir
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Rmc woodfi ller Quick
Çevre dostu, çabuk kürleşen macun
RMC Woodfi ller Quick, iç mekan ahşabın hazırlanmasında etkili, toz halindeki, 
tek bileşenli ve büzüşme yapmayan bir macundur. Hızlı kürleşmeyi garanti 
eder ve bu sayede çok kolay zımpara yapılabilir. Bu ürünü Rubio Monocoat 
yelpazesindeki yağlar ile uyum sağlar ve renklenir. 3 tonu mevcuttur: Açık, 
Orta ve Koyu.

Rmc Temizleyici
İç mekan uygulamalarında başlangıç temizleyicisi 
RMC Cleaner, zımpara ve süpürme işleminden sonra, yüzeye Rubio Monocoat 
Oil uygulanmasını kolaylaştıran bir temizleyicidir. Bu ürün en küçük toz 
parçacıklarını dahi ortadan kaldırır. Kusursuz bir yüzey için mükemmel bir 
başlangıç sağlar.

RMC Cleaner uygulama sonrası malzemelerin temzilenmesinde de kullanılabilir.

HAZIRLIK
Yüzeyin uygulama öncesi iyi bir şekilde hazırlanması, iyi bir sonuç için çok önemlidir. Rubio® Monocoat, 
bu amaçla kullanılabilecek iki ürün sunmaktadır. 

DOLGU SPATULASI

± 2 SAAT SOnRA
ZIMPARALAnAbİLİR

eL İLe

1 LİTRe = ± 75 - 100 M2

SU

LASTİK KOVA: 
0,5 KG - 5 KG - 25 KG

KULLAnILAn MİKTARA bAĞLI 
OLARAK 15-60 DAKİKA

TeneKe: 1 L - 5 L
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Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsilidir ve bağlayıcılığı yoktur. 



PVM Architects Roeselare, Belçika
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Rmc Fumed
Grileştirme efekti
RMC Fumed, meşe ağacına zararlı veya rahatsız edici buharlaşmaya neden 
olmadan gri bir efekt yaratmak üzere geliştirilmiştir. Ürün ahşabın doğal 
yapısında mevcut olan tannik aside tepki verir ve hem el ile hem de makine ile 
uygulanabilir. Sonuç hafi f ve çok yoğun gri tonlama arasında değişir.

Rmc smoke
Tütsüleme efekti
RMC Smoke, meşe ağacına herhangi bir zararlı veya tahriş edici gaz açığa 
çıkartmadan duman efekti yaratır. Ürün ahşabın doğal yapısında mevcut olan 
tannik aside tepki verir ve hem el ile hem de makine ile uygulanabilir. Sonuç 
bakır renginden kahverengiye doğru farklı tonlama arasında değişir.

Ön UyGULAMA (OPSİyOneL)
Grileşmiş ve tütsülenmiş görünüm, yaratıcı bir ön boyama... Rubio® Monocoat, ahşabın ön işlemesi için 
kişiselleştirilmiş ve benzersiz efektler oluşturmanıza olanak tanır.

Rubio® Monocoat yağı her zaman son kat olarak kullanıldığından dolayı, ahşaba moleküler bağlanma 
işlemi hep garanti altındadır.

› ÇARPICI eFeKTLeR

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - enDÜSTRİyeL HAT İLe

± 12 - 24 SAAT

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - enDÜSTRİyeL HAT İLe

± 12 - 24 SAAT

SU

ŞİŞe: 100 ML - 1 L
bİDOn: 5 L - 10 L

SU

ŞİŞe: 100 ML - 1 L
bİDOn: 5 L - 10 L
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Rmc precolor Easy
Ön boyama
Ürünlerinizde benzersiz etkiler ve kontrast oluşturmak için RMC Precolor 
Easy’yi kullanarak ön boyama yapın. RMC Precolor Easy, birbirleriyle karışabilen 
14 farklı renkte mevcuttur.

Bu renkler birbirleriyle karıştırılabilir. Sınırsız yaratıcılık elde etmek için bu 
üründen sonra son kat olarak Rubio® Monocoat yağını kullanın. RMC Precolor 
Easy uygulanması kolaydır ve kalıcı sonuç verir.

› Ön bOyAMA

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI

1 litre = 15 - 20 m2

1 - 3 SAAT

ŞİŞe: 100 ML
TeneKe: 1 L - 2,5 L - 5 L

AlpAcA whITE ANTIQUE BEIgE cAshmERE BROwN INTENsE BlAck

INTENsE gREy mINT whITE

pEBBlE gREy smOkEd BROwN URBAN gREyNORdIc whITE

mysTIc BROwNmONsOON gREy

vANIllA cREAm vINTAgE BROwN

Renkler:
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RMC Oil Plus 2C / RMC LED Oil 
Yeni nesil yağ!
Rubio® Monocoat Oil Plus 2C ve RMC LED Oil ahşabınızı tek bir kat ile koruyan 
ve renklendiren gelecek nesil bir üründür.
Rubio Monocoat Oil Plus 2C yağı (A) ile hızlandırıcı özelliğe sahip (B) yağının 
birleşimi hızlı kuruma, hızlı onarım ve üst düzey bir koruma sağlar.
RMC LED Oil tek bileşenli olup ürün için özel olarak üretilen LED kurutma 
üniteleri ile iki saniye LED ışığına maruz kaldığında tam olarak kuruyarak 
kullanıma hazır olur.

Benzersiz özellikler:
› Tek katta renklendirir ve korur.
› 47 standart renk.
› Ahşabın doğal görünümünü ve hissini güçlendirir.
› Çevre dostu: VOC %0!
› Su veya solvent içermez.
› Bakımı kolaydır.
› Kat izi veya fırça izi bırakmaz.
› Sarfi yat: 30 - 50 m2/litre. 
› Mobilya ve yer döºemeleri dahil tüm ahºap türlerine uygulanabilir.
› Aşınmaya karşı çok kuvvetlidir.
› Su ve ısıya karşı dayanaklıdır, bu sayede banyo ve mutfaklarda kullanım için 
çok uygundur.
› Çok hızlı iyileştirme özelliğine sahiptir: 48 saat sonunda %80.
› Hızlı kuruma ve bakım özelliğine sahiptir: 5 günün sonunda uygulama yapılan 
› Yüzey su ve Rubio Soap ile temizlenebilir. 

Sertifi kalar:

KORUMA
Renklendirme ve koruma, RMC Oil Plus 2C veya yangın geciktirici özelliğe sahip RMC FR Oil System 
ürünleri ile yapılmaktadır. Bu yağlar ahşabın doğal görünümünü ve rengini zenginleştiren 47 farklı renkte 
mevcuttur. Rubio® Monocoat’un sağladığı güvenilir korumanın yanında şeffaf bir görünüm elde etmek 
için, RMC Invisible Oil System ürün yelpazesine eklenmiştir.

› TEK B�R KAT �LE KORUMA VE RENKLEND�RME

Rubio® Monocoat
 Oil Plus 2C tüm projeleriniz için 

ideal çözüm ortağınızdır. !

UÇUCU ORGAN�K B�LEŞEN 
�ÇERMEZ (VOC %0)

EL �LE - YAĞLAMA MAK�NASI
ENDÜSTR�YEL HAT �LE

EL �LE: 1 litre = ± 30 - 50 m2

ENDÜSTR�YEL HAT �LE: 1 litre = ± 60 - 80 m2

± 24 SAAT / 2 SAN�YE

5 GÜN

RMC CLEANER

EN 71-3 - A+ - Ü -
GISCODE Ö10/DD+
FORMALDEHYDE �ÇERMEZ - M1

SET A+B, �K�S� B�R ARADA TENEKE: 
350 ML - 1,3 L - 3,5 L  / 1 L

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

YEN�
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Ten Walle Torhout, Belçika

3 Kolay adımda uygulama:
Hazırlık: Ham ahşap: Uygun şekilde zımparalayın. Ardından 
vakumlayarak temizleyin, RMC Cleaner ile kalan tozları temizleyin. 
Yüzeyi kurumaya bırakın. 2 ürünü dikkatlice birleştirip karıştırın.

Adım 1: Az miktarda RMC Oil Plus 2C’yi bez ile veya ince bej keçe 
kullanarak yağlama makinası ile uygulayın. Her sefer de 5-10 m2’lik 
bir alana uygulayın.
 

Adım 2: Bir kaç dakika ürünün ahşap ile etkileşime geçmesini 
bekleyin.

Adım 3: Her bir işlem yapılan yüzeydeki yağın fazlasını, işlemi 
yaptıktan sonraki 15 dk içinde tüy bırakmayan bir bez ile veya beyaz 
keçe kullanarak cila makinesi ile alın. Ürünün fazlasını aldıktan sonra 
yüzey el ile yoklandığında kurumuş hissi vermelidir.

Uygulama yapılan yüzey, iyi havalandırıldığı taktirde uygulamadan 
24-36 saat sonra kullanıma hazırdır.

yAĞLAMA MAKİnASI İLe eL İLe

eL İLe

eL İLe

yAĞLAMA MAKİnASI İLe

yAĞLAMA MAKİnASI İLe
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ANTIQUE BRONZE

hAvANNA

sky gREy

chARcOAl

OAk

TITANIUm gREy

AQUA

IcE BROwN

slATE gREy

chERRy cORAl

OlIvE

vANIllA

Ash gREy

mAhOgANy

smOkE

chOcOlATE

OysTER

wAlNUT

BIscUIT

mIsT

smOkE 5%

cORNsIlk

pINE

whITE

BlAck

mIsT 5%

smOkEd OAk

cOTTON whITE

pURE

whITE 5%

BOURBON

mUdlIghT

sTONE

dARk OAk

sAvANNA

cAsTlE BROwN

NATURAl

sUpER whITE

gRIs BElgE

sIlvER gREy

Renkler: 
RMC Oil Plus 2C ‘nin 47 farklı rengi mevcuttur. Ahşap tek bir katmanla, doğal görünüm ve ahşap hissini yitirmeden korunur ve 
renklendirilir. Ayrıca renkler karıştırılabilir. Eğer projeniz spesifik tonlar gerektirirse, özel yapım renkler hazırlanabilir.

• Projeniz gereği belirli bir ton elde edilmesi gerekiyorsa özel olarak yapılabilir.

YENİ ŞIK RENK KOLLEKSİYONUMUZ!

18

cINNAmON BROwN mIdNIghT INdIgO mORNINg mIsT NORdIc BlUE pEAcOck gREEN TOUch OF gOld vElvET gREEN

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsilidir ve bağlayıcılığı yoktur. 



Özel Proje, Güney Afrika
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Rmc scrubby set
Tüm ürünlerimizi el ile uygulamanız için.

Kutu içeriği:
1 adet keçe tutucu
5 adet bej renkli keçe

yenİ
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Storebrand, Norway
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Rmc FR Oil system
Türünün tek yanma geciktirici yağı, Bfl -s1 sınıfı
RMC FR Oil System meşe türü için türünün ilk Bfl -s1 sertifi kasını almış yanma 
geciktirici özelliğine sahip yağıdır. Sistem RMC FR Base ile ön uygulama (astar), 
RMC FR Oil 2C ile yağlama (son kat) yapılması sonucu koruma sağlar.

Bu yanma geciktirici yağ sistemini benzersiz 
kılan nedir?
› Film tabakası oluşturmayan yağ
 

› Tuz içermez

› Sınırlı duman salınımı

Benzersiz özellikler:
› Tabaka yapmaz, doygunluk oluşturmaz.
› Solvent maddesi, su veya Uçucu Organik Bileşen içermez. (VOC %0)
› Maksimum etki – düşük tüketim!.
› Tüm standart iç mekan renkleri mevcuttur.
› El ile veya Makina ile uygulama imkanı
› Sektörün en çok tavsiye edilen ürünü.

Bfl -s1 sertifi kası EN 13501-1: EN ISO 11925-2 ve EN ISO 9239-1 
standartlarına göre test edilmiş

› yAnMA GeCİKTİRİCİ yAĞ SİSTeMİ

RMC FR Oil Sistemi, meşe ağacından yapılmış uygulamalar için Bfl -s1 
sertifi kasına sahip dünyadaki ilk tutuşmaya dirençli üründür. Markanın ileri 
teknolojisi sayesinde diğer benzer ürünlerin aksine ahşap üzerinde bir tabaka 
oluşturmaz. Bu teknoloji üst üste kat uygulamasına gerek kalmadan kalıcı 
koruma sağlar. 

Araştırmalar göstermiştir ki ürünün tuz içermesi yanma geciktirici sistemlerin 
dayanıklılığını önemli ölçüde düşürebilmektedir. Pek çok yanma geciktirici 
sistemin tuz içermesine rağmen, Rubio Monocoat teknolojisi tuzu ortadan 
kaldırarak ürün performansının sürekliliğini sağlar.

Bu ürünü geliştirirken duman salınımını mümkün olan en az seviyeye indirmeyi 
hedefl edik. Duman salınımı ne kadar az olur ise sizin ve çevrenizdekilerin 
yangından kurtulma olasılığı o kadar artar. Sistemimiz s1 uyumlu olup en az 
duman salınım özelliğine sahiptir.

22

Ürünlerimizi kullanmaya başlamadan önce teknik bilgiler sayfasını inceleyiniz. Gösterilen renkler temsilidir ve bağlayıcılığı yoktur. 



Bu sistemin özel karakteri dikkate alındığında her proje ayrı ele alınmalıdır.  
Öneri için servisimizle iletişime geçiniz.

Rmc FR Base
Yanma geciktirici astar

Rmc FR Oil 2c
Yanma geciktirici son kat yağı

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI
enDÜSTRİyeL HAT İLe

STAnDARTLARA UyGUn: 
35 g/m2 ± 5 (= ca. 25 m2/L)

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI
enDÜSTRİyeL HAT İLe

STAnDARTLARA UyGUn: 
16 g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/L)

± 24 SAAT

± 12 SAAT

RMC CLeAneR

TeneKe: 1 L - 5 L

5 GÜn

RMC CLeAneR

SeT A+b: 
İKİSİ BİR ARADA TENEKE: 1,3 L - 3,5 L
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Rmc Invisible Oil system
Spot ışıkları altında orijinal ahşap rengi!
Hepimiz renkleri sevsek de, bazen belli bir tonu yakalamak adına belirli bir 
ahşap türünü seçeriz.

Meşe ve diğer açık renkli ahşap türleri için şeffaf bir son kat ve güvenilir koruma 
sağlamak için RMC Invisible Oil System’i geliştirdik. Ahşap hiç işlenmemiş gibi 
görünsede bu yağ sistemi ahşaba doğal görünümü kazandırırken bir yandan 
da uzun süreli korumayı da garanti eder.

RMC Invisible Oil System, RMC Invisible Oil ürünü ile RMC Invisible Maintenance 
Oil ürününü birleştirerek yıpranmaya ve leke tutmaya karşı çok dayanıklı bir 
sonuç elde eder.

Benzersiz özellikler:
› Meşe ve diğer açık renkli ahşaplara uygulanır.
› Çevre dostu, Uçucu organik bileşen içermez VOC %0.
› Su veya çözücü içermez.
› Kat izi veya fırça izi bırakmaz.

2 Kolay adımda uygulama:

1. RMC Invisible Oil uygulayınız.
2. RMC Invisible Maintenance Oil uygulayınız.

Her ürün sadece bir kez uygulanmalıdır.

› ŞeFFAF SOn KAT, UZUn SÜReLİ KORUMA

24
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Rmc Invisible Oil

Rmc Invisible maintenance Oil

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI İLe

1 LİTRe = 50 - 60 M2

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI İLe

0,5 LİTRe = 75 - 100 M2

± 12 SAAT

RMC CLeAneR

ŞİŞe: 100 ML / TeneKe: 1 L

± 6 - 8 SAAT

± 5 GÜn

ŞİŞe: 100 ML / TeneKe: 0,5 L

›  RMC Invisible Oil ile RMC Invisible Maintenance Oil’i birbiriyle asla karıştırmayınız.

›  RMC Invisible Oil, RMC Oil Plus 2C ürününün hızlandırıcısı (B) ile uyumlu değildir.

›  RMC Invisible Oil System sadece sistre / zımpara yapılmış yüzeylere uygulanabilir. Fırçalanmış veya kumlanmış 
yüzeylere uygulanmamalıdır.

›  RMC Invisible Oil System endüstriyel uygulamalar için elverişli değildir. Lütfen bu konuda yardım almak için teknik 
ekibimiz ile temasa geçiniz.
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bAKIM
Rubio® Monocoat ürünleri ahşabınızın kalıcı bir şekilde korunmasını ve bakımını sağlar. Rubio® Monocoat, 
yağlanmış yüzeyleri en üst seviyede tutmak için geniş bir bakım ürünü yelpazesi sunar.

› TeMİZLİK

Rmc soap
RMC Soap, yağlanmış ahşap yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi için 
kullanılan bir bakım sabunudur. Sabun, ahşabın mat, doğal görünümünü 
korurken kiri ve evsel yağ kalıntılarını tamamen ortadan kaldırır. RMC Soap 
konsantre bir ürün olması sebebi ile çok ekonomiktir.

Rmc surface care
RMC Surface Care, RMC Soap ürünün kullanıma hazır, kullanışlı versiyonudur. 
RMC Surface Care, yağlanmış küçük ahşap yüzeylerin ve bölgesel kirlerin 
temizlenmesinde, sehpalarda, tezgah üstlerinde hızlı temizlik sağlar...

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - enDÜSTRİyeL HAT İLe

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - enDÜSTRİyeL HAT İLe

eCOSPRAy: 750 ML

MAX. 50 ML/10 L SU

ŞİŞe: 1 L - 2 L

› RMC Sabun veya RMC Yüzey Bakımı ürününü en fazla hafta bir kez kullanın. Çok sık temizlemek veya RMC Soap 
yada RMC Surface Care’i daha sık kullanmak yüzeyde ince bir tabaka oluşturabilir ve bu da kir ve toz oluşumuna 
neden olabilir.

› Yüzeyi ıslak bırakmayın, nemli bir bez kullanmak yeterlidir. Yüzey tamamen kuruyana kadar üzerine basmayınız.

› En iyi yöntem iki kova kullanmaktır: bir kova sabun karışımlı iken diğeri temizlik paspasına yapışan kirleri durulamak 
için sadece su ile dolu olmalıdır.
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Yağın 
uygulanmasından 

sonraki ilk temizliği 
nasıl yapmalıyım?

Ahşap yüzeyimi nasıl 
temiz tutmaya devam 

edebilirim?

24-36 saatlik kuruma süresinden 
sonra kullanalabilir

Sık sık 
uygulanabilir.

Uygulamadan 5 gün sonra 
kullanılabilir

En fazla haftada bir defa

İşaretler:

KURU TEMİZLEME
Elektrikli süpürge, kuru temizlik

RMC SOAP veya
RMC SURFACE CARE
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Rmc grease Remover
›  Yağ lekeleri 
 örn: zeytin yağı, kızartma yağı, cips yağı, yağ, vs...

›  Ayrıca: kauçuk topuk izleri ve sürtünmeden kaynaklı parlamalar

Rmc limespot Remover

› Kireç ve diğer alkali lekeleri örn: idrar, gübre, pas lekeleri, radyatör suyu 
lekeleri, vs...

›  Ayrıca: Beyazlaşmış halka şeklindeki lekeler

Rmc Tannin Remover

› Siyah / Tanen lekeleri örn: konserve gibi tenekelerin bıraktığı halka izleri, 
saksı izleri vs... 

›  Ayrıca: -Parkede oluşan su kaynaklı bozulmalar 
  -Dış yüzey ahşaplardaki küf lekeleri (kapı eteklerinde, kapılarda ve  

 duvarlarda).

eL İLe 

eL İLe 

eL İLe 

› LeKeLeR

Birçok leke RMC Soap ve RMC Surface Care ile temizlenebilse de, Rubio Monocoat ayrıca özel leke 
sökücüler geliştirmiştir. İnatçı kireç lekeleri RMC Limespot Remover ile, Yağ lekeleri RMC Grease Remover 
ile, siyah/tanen lekeleri RMC Tannin Remover ile etkili bir şekilde temizlenebilir.

Eyer lekeler ahşabın içine işlemişse bu durumda zımpara uygulayıp yeniden yağlanabilir.

30 DAKİKA

30 DAKİKA

30 DAKİKA

eCOSPRAy: 500 ML

eCOSPRAy: 500 ML

eCOSPRAy: 500 ML

TAVSİYELER:

›   RMC Limespot Remover, RMC Grease Remover veya RMC Tannin Remover kullandıktan sonra aynı bölgeye orijinal 
rengindeki yağdan tekrar sürmeniz gerekebilir.

›   Eyer zemin artık lekelere karşı çok duyarlı bir hale geldi ise, tekrar eski rengi elde etmek ve koruma sağlamak için
RMC Oil PLus 2C’yi (daha önce uygulanan renk ile aynı) yeniden uygulayabilirsiniz.
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LeKeLeRLe nASIL bAŞA ÇIKILIR?

RMC SOAP or
RMC SURFACE CARE

RMC GREASE
REMOVER

RMC LIMESPOT
REMOVER

RMC TANNIN
REMOVER

RMC OIL 
PLUS 2C

BÖLGESEL 
ZIMPARALAMA

VEYA VEYA

1

2

ÖZEL LEKE ÇIKARICILAR
Yağlı, kireçli su lekeleri, yağ lekeleri ve 

siyah / tanin lekeleri

Eğer lekeler çıkmadıysa 2. adıma geçin.

Eğer lekeler çıkmadıysa 3. adıma geçin.

RMC SOAP veya
RMC SURFACE CARE

+

RMC OIL PLUS 2C
Bölgesel olarak zımparalayın ve yeniden yağlayın

3

İşaretler:
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Erasmus Üniversitesi, Hollanda
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Rmc Refresh Eco
Ahşabınızı anında canlandırın...

RMC Refresh Eco kullanıma hazır, sprey formunda bir üründür. Bu ürün ile 
daha önce yağ uygulanmış tüm yüzeyleri eski canlılığına ve görünümüne 
kavuşturabilirsiniz. Aşınma miktarına bağlı olarak, RMC Refresh Eco yıl 
içerisinde gerekli bölgelere bir çok defa uygulanabilir. Eğer yüzey kuru ise bu 
işlem gerekli olabilir.

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 

İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe

± 1 SAAT

1 LİTRe = ± 100 M2

eCOSPRAy: 500 ML - 1 L

› CAnLAnDIRMA Ve yenİLeMe

NOT:

RMC Refresh Eco renk vermez.

Rengi canlandırmak için daha önce yüzeye uygulanan renk ile RMC Oil Plus 2C uygulayın.
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Ahşabınızı 
tazeleyin

1 2

Ahşabınızı ve rengini 
onarın

1 2

ZIMPARALAMA
gerekli hallerde

RMC SOAP veya
RMC SURFACE CARE

RMC REFRESH ECO RMC OIL PLUS 2C

İşaretler:
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Rmc Universal maintenance Oil
Çok Amaçlı bakım yağı, benzersiz bir ürün
RMC Universal Maintenance Oil, Rubio Monocoat Oil uygulanmış ahşap 
yüzeyleri ve başka yağlar uygulanmış ahşap yüzeyleri yenilemek için kullanılan 
bir bakım ürünüdür.

RMC Universal Maintenance Oil renk seçenekleri şunlardır: Renksiz, Beyaz ve 
Siyah.Uygulama yapılacak ahşabın rengine uygun olan bir tanesi seçilebilir.

RMC Universal Maintenance Oil’i benzersiz kılan şey 
nedir?
› Çok amaçlı kullanım imkanı

 

› İlave koruma

› Parlaklık verir

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI

0,5 litre = 75 - 100 m2

± 6 - 8 SAAT

± 3 GÜn

TeneKe: 0,5 L

RMC Universal Maintenance Oil tüm yağ uygulanmış yüzeylerde kullanılabilir. 
Bu yağ mikro çatlakların oluşmaya başladığı cilalı yüzeylerde bile kullanılabilir.

RMC Universal Maintenance Oil sadece yüzeyi yenilemek ile kalmaz aynı 
zamanda yüzeyin sıvı direncini de artırır. Bu özelliği ile bu yağ ofi sler, 
restoranlar, oteller gibi halka açık ve yüksek kullanım oranı olan alanlarda 
bile kullanılabilir.

Biraz daha canlı ve ipeksi parlak görünüm isteyen kişilere... RMC Universal 
Maintenance Oil uygulandığı yüzeye yumuşaklık ve ipeksi parlak görünüm 
verir.

NOT:

RMC Oil Plus 2C’nin orijinal rengi ile bakım, yüzey çok fazla yıprandığı zaman veya rengin 
onarılması gerektiği zaman yapılır.

› eXTRA
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University Groningen, The Netherlands

Rmc Easycare Box & 
Rmc maintenance Box
Mobilyalarınızı ve zeminlerinizi uzun yıllar 
koruyacak ürünleri içeren ve kullanıma hazır bir 
kutu var mı? Bize danışın, sizin için hazırlayalım.
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HAZIRLIK
Dış mekanda ahşap aşırı kir ve birikintilere maruz kalmaktadır. Rubio Monocoat Oil uygulamadan önce 
yüzeyi tamamen temizlemek çok önemlidir. RMC Exterior Wood Cleaner küf lekelerini, kiri ve grileşmeleri 
temizler. Aynı zamanda yağ işlemi için ahşabı hazırlamaktadır.

Rmc Exterior wood cleaner
Dış mekan ahşabın temizliğinde etkili yöntem
Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner ahşap döşemeler, çitler, açık mekanda 
bulunan kapılar, araç park yerleri ve benzeri yerlerin temizlenmesinde kullanılır. 
Renk bozulmalarını ve grileşmeleri, küf lekelerini ve kirleri çıkartır.  Tüm ahşap 
tiplerine uygulanabilir.  

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI

1 litre = ± 15 m2

SU

ŞİŞe: 100 ML - 1 L
bİDOn: 5 L

Yeni, yıpranış veya işlem görmüş dış mekan ahşabı, yağlarımızdan biri 
uygulanmadan önce RMC Exterior Wood Cleaner ile temizlenmelidir.

Avantajları:
YENİ AHŞAPTA
›  Bazı tip ahşapların doğal yapısından kaynaklanan yağlanmanın   

giderilmesi
›  Gözenekler açılarak daha homojen sonuçlar sağlanır

 
YIPRANMIŞ VE İŞLEM GÖRMÜŞ AHŞAPTA
› İşlem ahşabın yağını giderecek ve ahşabı yenileyecektir. Bu işlem renklerin 

daha eşit dağılımı ile nihai sonucun daha iyi olmasını sağlayacaktır.
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Ön UyGULAMA (OPSİyOneL)
Çağdaş mimaride, açık hava alanlar her yıl daha da önem kazanmaktadır. Rubio® Monocoat, RMC Hybrid 
Wood Protector ile tüm dış mekan ahşaplara dekoratif ve dayanıklı bir görünüm vererek bu akıma katkıda 
bulunuyor. Ve renkliliği daha da kuvvetlendirmek için son olarak RMC SunPrimer HWP’yi dış mekan ürün 
yelpazemize ekledik.

Rmc sunprimer hwp
Yoğun renk için
Rubio Monocoat Sunprimer HWP, UV ışınının etkilerini sınırlayan ve RMC 
Hybrid Wood Protector'un son katını uygularken isteğe bağlı bir astar olarak 
kullanılabilen su bazlı bir üründür.

RMC Sunprimer HWP - her zaman RMC Hybrid Ahşap Koruyucu ile aynı renkte 
uygulanır - nanoteknoloji sayesinde renk pigmentlerinin ahşabın içine işlemesini 
garanti eder. Bu da, yoğun bir rengin oluşmasını sağlar.

Benzersiz özellikler:
› Kullanıma hazır
› Ahşabın doğal görünümü korur
› Derin ve yoğun bir renk katar
› Kapatıcıdır ve eşit etki eder
› Benzersiz 20 rengi mevcuttur

TAVSİYELER:

› RMC Sunprimer HWP’yi uygulamadan önce herzaman ahşabı RMC Exterior Wood Cleaner ile temizleyin. 
Bu sayede ahşabın son uygulama sonrası dayanıklılığı ciddi oranda artacaktır.

›  Herzaman RMC Sunprimer HWP ile RMC Hybrid Wood Protector’ü aynı renkten kullanın.

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe - yAĞLAMA MAKİnASI

± 24 SAAT

RMC CLeAneR

1 LİTRe = ± 10 à 35 M2

ŞİŞe: 100 ML - 1 L
TeneKe: 5 L - 20 L

yenİ
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NATURAl
Hybrid Wood Protector

BlAck
Hybrid Wood Protector

gREy
Hybrid Wood Protector

TAUpE
Hybrid Wood Protector

lAgOON
Hybrid Wood Protector

pIglET
Hybrid Wood Protector

sUNsET
Hybrid Wood Protector

chARcOAl
Hybrid Wood Protector

TEAk
Hybrid Wood Protector

chOcOlATE
Hybrid Wood Protector

whITE
Hybrid Wood Protector

lOOk IpE
Hybrid Wood Protector

sUNFlOwER
Hybrid Wood Protector

pOppy
Hybrid Wood Protector

ROyAl
Hybrid Wood Protector

pURE
Hybrid Wood Protector

lIghT gREy
Hybrid Wood Protector

dRAgONFRUIT
Hybrid Wood Protector

dOlphIN
Hybrid Wood Protector

vEggIE
Hybrid Wood Protector

NATURAl
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

BlAck
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

gREy
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

TAUpE
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

lAgOON
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

pIglET
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

sUNsET
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

chARcOAl
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

TEAk
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

chOcOlATE
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

whITE
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

lOOk IpE
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

sUNFlOwER
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

pOppy
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

ROyAl
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

pURE
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

lIghT gREy
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

dRAgONFRUIT
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

dOlphIN
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

vEggIE
Sunprimer + Hybrid 

Wood Protector

Renkler:
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Bospaviljoen, Hollanda
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KORUMA

› TEK B�R KAT �LE KORUMA VE RENKLEND�RME

RMC Hybrid Wood Protector
RMC Hybrid Wood Protector, tek bir kat ile tüm dış mekan ahşapların 
boyanmasına ve korunmasına elverişli gerçek bir “tek kat“ ürünüdür. Kolay 
uygulama ve bakımı sayesinde bu ürün gerçek bir kullanıcı dostudur.

Benzersiz özellikler:
› Entegre UV sabitleyici kullanan RMC teknolojisine dayanmaktadır. 
› Uygulaması kolaydır, kat izi bırakmaz, çabuk kurur.
› Ekonomiktir: Tek kat uygulama, en az tüketim.
› Çevre dostudur: Solvent, su veya Uçucu Organik Bileşen (VOC %0) içermez.
› Çok amaçlıdır: İç ve dış mekanlarda her tür ahşaba uygulanabilir.
› Estetik: 12 geleneksel ahşap rengi ve 8 modaya uygun pop renk.

Sertifi kalar:

Rubio® Monocoat
 Hybrid Wood Protector,

kaliteli ve yüksek performanslı bir 
4 mevsim yardımcıdır!

UÇUCU ORGAN�K B�LEŞEN 
�ÇERMEZ (VOC %0)

EL �LE - YAĞLAMA MAK�NASI
ENDÜSTR�YEL HAT �LE

DIŞ MEKAN: 1 litre = ± 30 m2

�Ç MEKAN: 1 litre = ± 50 m2

± 24 SAAT

± 24 - 36 SAAT

7 GÜN

RMC CLEANER

EN 71-3 / A+ / Ü / GISCODE Ö10
/ DD+ / FORMALDEHYDE �ÇERMEZ

Ş�ŞE: 20 ML - 100 ML - 0,5 L
TENEKE: 1 L - 2,5 L

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114
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Abu Camp, Güney Afrika

3 Adımda kolay uygulama:
Hazırlık: 
• Ahşabı ıslatın.
• Yüzeyi, RMC Exterior Wood Cleaner kullanarak orta sertlikteki naylon fırça 

ile temizleyin.
• Tüm köpük yok olana kadar su ile durulayın.

Önemli Not: Bu temizlik süreci tüm yeni ve eski ahşaplara uygulanmalıdır.

1. Adım: Yağı uygulayın.
2. Adım: Yağın ahşaba etki etmesini bekleyin.
3. Adım: Arta kalan yağı yüzeyden temizleyin.

İÇ MEKANDA YADA DIŞ MEKANDA!
RMC Hybrid Wood Protector iç mekanlarda örneğin parkelerde, ahşap banyo 
zemin ve mobilyalarında, mutfak tezgahlarında da kullanılabilir. Bu mekanlar 
genellikle yoğun olarak kullanıldıklarından dolayı uygulama öncesi yağın içine 
RMC Accelerator ürününden katmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede en üst seviye 
koruma garantilenir.
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RMC Hybrid Wood Protector 12 geleneksel ahşap renginde ve 8 modaya uygun pop renkte sunulur. 
Renkler birbirleri ile karıştırılabililir.

Geleneksel renkler:

Pop renkler:
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NATURAL

PIGLET

GREY

DRAGONFRUIT

TEAK

POPPY

WHITE

LAGOON

ROYAL

VEGGIE

SUNFLOWER

BLACK

SUNSET

LIGHT GREY

DOLPHIN

TAUPE CHOCOLATE CHARCOAL

LOOK IPÉ

PURE

Hybrid Wood Protector 
renk çeºitlerine eklenen 
yeni rengimiz !

• Pure renginin içinde pigment olmadığı için güneş ışınlarının içerdiği UV'nin soldurucu etkisine karşı ahşabı koruyamaz.

YEN�
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Project by Greenstep, Varenne 

Dikey duran dış cephe 
ahşabınıza yıpranmış görüntüsü 
mü vermek istiyorsunuz? Bu 
mümkün!

Rubio® Monocoat, devrim yaratan Rubio 
WoodCream ürünü sayesinde hem dış cephe 
ahşabınızı koruyor hem de yıpranmış görüntüsü 
kazandırıyor.
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bAKIM

› TeMİZLİK

Rmc Exterior soap
RMC Exterior Soap temizleme ve besleyici özelliğe sahip bir sabundur. Bu ürün, 
Rubio® Monocoat dış mekan ürün yelpazesinden bir ürünün uygulandığı dış 
mekan ahşap yüzeylerin tekrarlanan temizliği için kullanılır.

Rmc Exterior soap Ecospray
RMC Exterior Soap Ecospray, RMC Exterior Soap ürünün kullanıma hazır ve 
pratik bir versiyonudur. Bu sprey ufak alanların temizliğinde kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır ve RMC Exterior Soap ile yeniden doldurulabilir.

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 

İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe

1 litre / 3 litre

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

eCOSPRAy: 500 ML

± 30 DAKİKA

SU

ŞİŞe: 1 L
bİDOn: 5 L
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İşaretler:

Dış mekan ahşabımı 
nasıl temiz tutarım?

RMC EXTERIOR SOAP veya
RMC EXTERIOR SOAP ECOSPRAY
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› CAnLAnDIRMA & yenİLeMe

RMC Hybrid Ahşap Koruyucu uygulanmış ahşabın renginin canlandırılması ve yenilenmesi işlemi için 
aynı renkteki aynı ürün kullanılır. Uygulamadan önce zımpara yapmanız gerekmez. Yenilemek istediğiniz 
yüzeyi su ile -yosun gelişimi olmuş ise - RMC Exterior Wood Cleaner kullanarak temizleyiniz.

Dikey kullanılan ahşap yüzeylerin bakımı mekana göre farklılık gösterir. Ahşap türüne, uygulanan yağın 
rengine, uygulama yerinin neresi olduğuna bağlı olarak bazı mekanlar diğerlerine nazaran daha sık 
bakım gerektirebilir. Veranda tarzı yüzeyler her yıl bakım gerektirmektedir.
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İşaretler:

VERANDAM/
AHŞABIMDA YOSUN

YOK

VERANDAM/
AHŞABIMDA YOSUN 

VAR

1

3

1

2

3

2

NE ZAMAN?

Verandalar:
- yıllık

Dikey duran ahşap: 
- İlk yılın sonunda ilk bakım
- İleriki dönemde 3-5 yılda bir bakım

Veranda veya 
dikey duran ahşap

RMC EXTERIOR 
WOOD CLEANER

KURUMAYA 
BIRAKIN

RMC HYBRID 
WOOD PROTECTOR

ISLAK TEMİZLEYİN
su ile
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Rmc Nano Industrial
Ön Boyama
RMC Nano Industrial ahşaba endüstriyel hatlarda yaratıcı ön boyama için 
tasarlanmış bir üründür. Ürün tannik asit ile etkileşime geçmez ve örtücü 
özelliğe sahip olduğunda ağacın sap bölümlerindeki renk farklılığını gizler.

Benzersiz özellikler:
› Hızlı kuruma: endüstriyel uygulamalar için idealdir.
› Kullanıcı dostu: Toksik gaz veya zararlı gazlar salınmaz.
› 9 farklı renk tonunda sunulur.

 Smoke: tütsüleme efekti.
 Fumed: grileşme efekti.
 Renkler: zıt veya tamamlayıcı renk etkileri.
 Bu renkler kendi içinde karıştırılabilir.

› RMC Nano Industrial Dilution Medium ürünü kullanılarak renk tonu açılabilir.
› Özel renk yapımında size yardımcı olabiliriz.
      

Renkler:

Ön UyGULAMA (OPSİyOneL)
Rubio Monocoat, özel üretim sayılan kişiselleştirilmiş projelerin endüstriyel hatlarda gerçekleştirilmesi için 
endüstriyel ön renklendirme sağlayan RMC Nano Industrial’ı geliştirdi. Rubio® Monocoat yağı her zaman 
son kat olarak kullanıldığı için ahşapla moleküler bağlanmanın oluşacağı garanti altındadır.

› enDÜSTRİyeL Ön RenKLenDİRMe

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

enDÜSTRİyeL HAT İLe

± 5 - 20 g/m2

± 30 SAnİye - 10 DAKİKA

SU

ŞİŞe: 100 ML - 1 L
TeneKe: 5 L - 20 L

Rubio® Monocoat  Nano 
Industrial, nano teknolojiye 
dayalı endüstriyel renklendirme 

tekniği!

FUmEd lIghT NATURAl OAk BROwN TEAkwhITE cAmEl

FUmEd INTENsE smOkE whITE 01BlAck
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Rmc Oil Uv R2
UV katalizörlü son kat 
yağı
RMC Oil UV R2 seri üretim ahşap 
kaplamalar için imzamız olan moleküler 
bağlanma teknolojisine dayanarak 
geliştirilmiş bir UV katalizörlü son kat 
yağ ürünüdür.

Rmc lEd Oil 
LED kurutmalı son kat 
yağı
RMC LED Oil seri üretim ahşap 
kaplamalar için imzamız olan moleküler 
bağlanma teknolojisine dayanarak 
geliştirilmiş bir LED kurutmalı son kat yağ 
ürünüdür.

Rmc Oil Uv Topcoat R2
İlave koruma katı
RMC Oil UV Topcoat R2, RMC Oil UV R2 üzerine ilaveten uygulanan ek bir 
koruma katı sağlar. RMC Oil UV R2’nin rengini kuvvetlendirir ve kurumadan 
önce fırçalanırsa parlaklığı arttırır.

Benzersiz özellikler:
› Ahşabı tek bir kat ile korur ve renklendirir.
› Hesaplı / ekonomik uygulama: 12 - 16 gr/m2.
› Uçucu organik bileşen içermez (VOC %0)
› Tüm standart RMC iç mekan renkleri mevcuttur.
› Nemi kontol altına alır.
› Su bazlı değildir.
› Tek kat ile etkili olması sebebi ile düşük enerji tüketimi sağlar.
› RMC Oil Plus 2C ile onarılabilir.
› Uzun süreli koruma sağlar.

Benzersiz özellikler:
› Mükemmel verimlilik: 4 - 7 g/m2.
› Düşük enerji tüketimi.
› Ahşabın doğal görünümünü korur.
› Su bazlı değildir.
› Çevre dostu, bitkisel yağ bazlıdır
› Elinizi su ve sabun kullanarak kolaylıkla arındırabilirsiniz.
› VOC EU 2010 Talimatına uygundur.

KORUMA
Bilinen teknolojimize dayanan, UV katalizörlü bir son kat yağı olan RMC Oil UV R2 ile endüstriyel olarak 
ahşabınıza renk verebilir ve koruyabilirsiniz. RMC Oil UV Topcoat R2’nin ekstra koruma katmanı, dayanıklı 
ve kalıcı bir sonuç elde etmenizi garanti eder.

› enDÜSTRİyeL SOn KAT ÜRÜnLeR

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

enDÜSTRİyeL HAT İLe

12 - 16 g/m2

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 
İÇeRMeZ (VOC %0)

enDÜSTRİyeL HAT İLe

4 - 7 g/m2

UV - LeD  KURUTMADAn 
ÇIKTIĞI AnDIR

RMC CLeAneR

TeneKe: 1 L - 5 L

UV  KURUTMADAn 
ÇIKTIĞI AnDIR

RMC CLeAneR

TeneKe: 1 L - 5 L

yenİ
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MAKİneLeR

› enDÜSTRİyeL HAT

Rubio® monocoater
Rubio® Monocoaster hepsi bir arada kompakt bir endüstriyel üretim bandıdır. 
Çok yönlü Rubio Monocoat serisi ile birlikte, yaratıcı ve kişiye özel sonuçlar 
üretmek için etkili bir yol sunar.

Benzersiz özellikler:
›   4 bölümün üzerine bağlandığı 5,2 m uzunluğunda 1.12 m genişliğindeki 

merkezden destekli ana gövde.
›  3 ayrı taşıma bandı.
›  4 ünitenin de rahatlıkla görülebilmesine olanak sağlayan ve merkeze 

konumlandırılmış kontrol ünitesi.
›  Tak-çalıştır durumunda teslim edilir - 5 kutuplu prize bağlayın ve cihaz kullanıma 

hazır.
›  Bağlantı, kırmızı 32 A 3 fazlı fiş, bir adet nötr faz, bir adet topraklama kablosu 

(400Volt + =). 12kW.
›  Kesintisiz besleme yüksekliği min/maks 5 - 100 mm
›  Kesintisiz besleme hızı: 5-20 m/dak.
›  Çalışma yüksekliği: 900 mm (+-25 mm)
›  CE Sertifikalı

+

›  Tüm kritik ayarları tek el ile yapabilme özelliği - YENİ
›  Yeni (yaylı doldurma) kapatma sistemi, akıtması imkansız - YENİ

      

Modeller:
› 320M / 320E
 • Taşıma bandı: 320 mm
 • Çalışma genişliği 300 mm

› 420M / 420E
 • Taşıma bandı: 420 mm
 • Çalışma genişliği 400 mm

› 700M / 700E
 • Taşıma bandı: 700 mm
 • Çalışma genişliği 680 mm

Rubio® Monocoater,
ahşabınızı endüstriyel olarak 

sonlamanız için ideal  
çözüm ortağınız. !

yenİ
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› SPRey ÜnİTeLİ enDÜSTRİyeL HAT

Rubio® monocoater spray
Rubio® Monocoater, parke zeminlerinin (RMC Nano Industrial, RMC Precolor 
Easy, RMC Oil + 2C and RMC Oil UV R2) onarımı için mükemmel bir makinedir. 
Rubio Monocoater Spray, oluklu ve dış mekan ahşabını renklendirmek ve 
korumak için geliştirildi.

Rubio® Monocoater Spray makinesi ahşap parçalarının üretim bandından 
hazır halde çıkması için 2 adet otomatik sprey tabancası ile donatılmıştır ve bu 
tabancalardan Rubio Monocoat Hybrid Wood Protector püskürtülmektedir.

Benzersiz özellikler:
›   4 bölümün üzerine bağlandığı yaklaşık 5,2 m uzunluğunda 1.12 m genişliğindeki 

merkezden destekli ana gövde.
›   2 ayrı taşıma bandı + sprey ünitesinde 2 paslanmaz çelik taşıyıcı tekerlek.
›   2 otomatik tabancalı püskürtme ünitesi.
›   2 çeşit sunulur: düşük basınçlı emme pompası uygulamalı 1K’lı tek bileşenli veya 

2K’lı çift bileşenli
›   Her bölümde bağımsız hız göstergeli, elektrikli hız kontrolü.
›   1, 3 ve 4. ünitelerde elektrikli yükseklik kontrolü.
›   Tüm kontrol ünitelerinin cihaz üzerinde merkezi konumda olmasından dolayı  

4 ünitenin de etkin şekilde çalıştırılmasını sağlar.
›   Tak-çalıştır durumunda teslim edilir - 5 kutuplu prize bağlayın ve cihaz kullanıma 

hazır.
›   Kesintisiz besleme yüksekliği min/maks 5 - 45 mm
›   Kesintisiz besleme hızı: sürekli: 50 m/dak.
›   Çalışma yüksekliği: 900 mm (+-25 mm)
›   CE Sertifikalı

Models:
› 320E
 • Taşıma bandı: 320 mm
 • Çalışma genişliği 300 mm

Eksperlerimiz bağlantı ve ayar konusunda size yol gösterici olacaktır. Eksperlerimizin makinenize Rubio® Monocoat 
ürün yelpazesine en uygun ayarları yapacağından emin olabilirsiniz.

Rubio® Monocoater Spray,
dış mekan ahşap profillerin 

renkelndirilmesi için ideal ürün !
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yenİ



RUbIO® WOODCReAM



RUbIO® WOODCReAM
Ahşap son zamanlarda dış cephe duvarlarında, bahçe sundurmalarında ve kapılarında diğer malzemeler 
ile kombine edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Ahşap, elde edilmek istenilen sonuca göre farklı şekillerde 
korunabilir. Rubio Monocoat, RMC Hybrid Wood Protector ürünü ile yıllardır büyük başarı elde etmiştir. 
Dış mekan ahşabı tek kat ile koruyan ve renklendiren yüksek kaliteli bir yağdır. 20 farklı renkte sunulur.

Ancak ahşap doğal yollardan eskidiği zaman bile çok güzeldir. Rubio laboratuvarlarında bu tür eski 
görünüm elde etmek isteyenler için Rubio WoodCream ürünü geliştirilmiştir. Bu ürün ahşaba hem eski 
görünümü verir hem de dış etkenlere karşı yüksek koruma sağlar.

Rubio woodcream
Dik yapılı dış mekan ahşaplar için ileri seviye 
koruma sağlarken eskimiş görünüm kazandırır.
Rubio Wood Cream dik yapılı dış mekan ahşaplar için ileri seviye koruma 
sağlarken eskimiş görünüm kazandıran su bazlı bir üründür.

Rubio WoodCream uygulama sonrası ahşabın suya direncini arttıran, su bazlı 
bir kremdir. Sonuçlar uzun ömürlü olur ve sedefi msi bir görünüm verir.

Kremsi yapısı gereği özellikle dik yüzeylerde uygulaması kolaydır. Rubio 
WoodCream ahşaba eskimiş görünümünü veren grinin 7 farklı tonunda 
sunulur. Ahşabı bir yandan korurken ve suya direncini arttırıken diğer yandan 
da doğal yoldan eskimesini sağlayan şeffaf hali de mevcuttur. Bu şeffaf ürün 
hali hazırda eskimiş ahşaba da koruma sağlar.

Seçilen renge, ahşap türüne ve dikey ahşabın yerleşimine bağlı olarak, seçilen 
renk en az 2 ila 5 yıl etkili olur. Bu süre sonunda ahşabın doğal gri tonları yavaş 
yavaş kendini göstermeye başlar. Yaklaşık 2 yılın sonunda ahşap yüzeyindeki 
sedefi msi etki azalmaya başlar.

Benzersiz özellikler:
› Uzun süreli su geçirmezlik ve sedefi msi görünüm.
› Kendi kendini temizler.
› Uygun krem yapısı.
› Eskimiş görünüm elde etmek için 7 ayrı renk ve zaten eskimiş ahşap duvarları    
  korumak için şeffaf renk seçeneği.
› %100 çevreci, Uçucu Organik Bileşen içermez (VOC %0).
› Film tabakası oluşturmaz, soyulma yapmaz.
› Yumuşak ağaç türleri için çok uygundur.

UÇUCU ORGAnİK bİLeŞen 

İÇeRMeZ (VOC %0)

eL İLe

± 12 SAAT

SU

± 60 - 80 g/m2

TeneKe:
100 ML - 1 L - 2,5 L - 5 L - 20 L
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TRANspARENT #0

AgEd #1 AgEd #2 AgEd #3

AgEd #4 AgEd #5 AgEd #7AgEd #6

Renkler:
Rubio® Laboratuvarları onarılmış ahşaba eskimiş görüntüsü verebilmek 
için grinin 7 farklı tonunu geliştirmiştir. Şeffaf renk seçeneği de mevcuttur, 
koruma sağlar ama gözükmez, ahşabın doğal yoldan eskimesine mani 
olmaz ve suya direncini arttırır. Bu şeffaf ürün hali hazırda eskimiş ahşaba 
da koruma sağlar.

Çam ağacı üzerindeki renkler:

Aletler:

RMC Brush
standart 100

RMC Sponge
standart

RMC Cloths
cotton - set 1kg

RMC Cloths
woven - set 10kg
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su emen yapı
Rubio® WoodCream uygulanmamış

su itici özellik 
Rubio® WoodCream uygulanmış

ahºap cephe,
ahşap kapı...

yağmur damlası

suyun etkisi

UZUN SÜREL� KORUMA �Ç�N  
SU �T�C� ÖZELL�Ğ�

Rubio® WoodCream uygulama sonrası ahşabın suya direncini 
arttıran, su bazlı bir kremdir. Sonuçlar uzun ömürlü olur ve 
sedefimsi bir görünüm verir. Tıpkı yağmur damlaları yağmur 
sonrası nasıl ördeğin tüylerinin altına geçmiyor ve sadece 
üzerinden akıp gidiyorsa ahşabınızda da aynı etki olmaktadır. 
Sedefimsi etki ahşabın dayanıklılığını arttırmanın yanında 
yosun ve benzeri maddelerin oluºumunu da ciddi biçimde 
yavaşlatır. Rubio WoodCream ahşabın derinliklerine nüfuz 
ederken bir yandan da nefes almasına olanak verir ve bu 
sayede ahşabın yalıtım değerini arttırır.

KEND� KEND�NE TEM�ZLEME  
ÖZELL�Ğ�

Sedefimsi etki aynı zamanda kendi kendini temizliğine sahiptir. 
Yağmur damlaları çarptığı yüzeyden direk akıp giderken 
üstündeki toz ve diğer kirleri de alıp götütür. Bu sayede dikine 
duran ahşap yüzeylerin kirlenme aralığı uzundur.

KREM YAPISI

Emprenye bileşenleri genelde sıvı formdadır ve dik yüzeylere 
uygulama esnasında sıçramaları olasıdır. Bu sıçrayan damlalar 
yerde ve uygulamayı yapan kişinin kıyafetleri üzerinde 
kurur. Rubio® WoodCream ise krem  formunda olduğu için 
sıçramaz ve özellikle baş hizanızdan yüksek yerlerde çalışmanız 
gerektiğinde kolaylık sağlar.
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3 Adımda kolay uygulama:
Hazırlık: Rubio® WoodCream’in uygulama kolaylığı getiren krem 
yapısına müteşekkiriz. Fırça üzerinden yerlere ve uygulamayı yapan kişinin 
üzerine dökülen bir şey olmaz. Rubio WoodCream aşağıda açıklanan 
3 kolay adımda kolayca uygulanabilir. 

1. Adım: Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve temiz olduğundan 
emin olun. Yüzeyin toz ve topraklı, küfl ü ve yağlı olduğu durumlarda 
RMC Exterior Wood Cleaner ürünü ile temizlemenizi tavsiye ederiz. 
RMC Exterior Wood Cleaner uygulandıktan sonra ürün kalıntılarının 
tamamen yıkanarak temizlenmesi ve daha sonra Rubio® WoodCream 
uygulanması gerekmektedir. Uygulama önce kutu içinden çıkan 
teknik bilgiler broºürünü okuyunuz.

2. Adım: Rubio® WoodCream’i kullanmadan önce iyice çalkalayınız 
(seyreltilmeden) ve ahşabın doğal deseni ile aynı yönde fırça ile sürünüz.

3. Adım: Sürdükten hemen sonra sünger yardımı ile ürünü yine 
ahşabın doğal deseni ile aynı yönde olacak şekilde dağıtınız. Ürünün 
kurumasına imkan vermeyiniz. Ürünü çok kalın bir tabaka yapacak 
şekilde kullanmayın. Ahşabın etkili koruma için ihtiyacı olan miktar 
emebileceği miktarla sınırlıdır.
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RUbIO® MOnOCOAT: 
HEM KULLANICISINA HEM ÇEVREYE DUYARLI  
DOğAL ÜRÜNLER

Rubio çalışanları ahşap ortamında çalışıyor ve ve bu ortamı soluyorlar. Rubio Monocoat’un hedefi ahşabın 
doğal güzelliğini ve renklerini ortaya çıkartmanın yanı sıra ahşabın ömrünü uzatmaktır. Odak noktamız 
ahşabın doğal görünümünü ve hissini korumaktır.

Rubio® Monocoat, uçucu organik bileşen (VOC %0) içermeyen ilk yağ
Rubio® Monocoat’un ilk yağının geliştirilmesi safhasında, -ilk VOC düzenlemelerinin 
başlamasından üç yıl önce-, ürünlerimizin uygulanması esnasında açığa çıkan zararlı 
gazlar konu olduğunda çıtayı yüksek tutmaya karar verdik. Bunun için düşük seviyeli 
VOC ürünleri değil hiç VOC içermeyen ürünler yapmaya karar verdik.

Rubio® Monocoat yağı melküler bağlanma tekniğine dayalıdır. Bu da kalitemizden ödün 
vermeden hiç bir  zararlı bileşen kullanmadığımız anlamına gelir. İşe başladığımızdan 
beri, 2010 yılında kanun ile çizilen gaz salımını yasasından daha katı bir sisteme sahip 
olduğumuzu gururla belirtmek isteriz.

Uçucu Organik Bileşen (VOC) nedir?
Uçucu Organik Bileşenler uygulama sonrasında doğaya salınan kimyasal 
bileşenlerdir. Organik, bileşenlerin kimyasal birleşimini ifade etmektedir ve 
uçucu da kuruma sürecinde buharlaştıklarını ifade etmektedir.

Neden zaralılar?
Uçucu Organik Bileşen (VOC) içeren ürünleri saldıkları gaz yüzünden 
kullanmak hem doğaya hem insan sağlığına zararlıdır. Uçucu Organik 
Bileşen (VOC) ile fazla temasta bulunmak alerjik reaksiyonlara, solunum 
problemlerine ve görme sorunlarına neden olabilir. Daha da ötesi ozon 
tabaksına zarar verirler ve sera etkisi yaratırlar. Yasama organlarının bu 
duruma müdahale etmeyi gerekli gördüklerini anlamak zor olmasa gerek.

Uçucu Organik Bileşen (VOC)’larda varlığı bilinen tehlikeli bileşenlere 
rağmen üreticiler bunları tamamen kullanmaktan vazgeçmezler. Zararlı 
maddeleri mümkün olan en düşük miktarda kullanmaktadırlar, ancak 
genellikle Uçucu Organik Bileşenleri (VOCs) kullanmayı tamamen 
bırakmazlar. Bunun nedeni, Uçucu Organik Bileşen (VOC) içiren ürünlerin 
üzerine uygulanmasına sağladığı büyük kolaylıktır. Rubio Monocoat’un 
çalışma prensibi moleküler bağlanmaya dayanıyor: ki bu devrim niteliğinde 
bir buluş olup zararlı tüm bileşenleri ortadan kaldırıyor ve en yüksek kaliteyi 
sağlamayı da garanti ediyor.

66



Uluslararsı Sertifi kalarımız
Sürdürülebilirlik konusundaki girişimci ruhumuz bir çok uluslararası enstitü tarafından 
ürünlerimize verilmiş sertifi kalar sayesinde kanıtlanmıştır. Ürünlerimize layık görülen en 
önemli sertifi kalardan bazıları aşağıdadır.

› A+ Etiketi
Nedir? Ürünlerdeki Uçucu Organik Bileşen VOC miktarını ölçen bir 
Fransız sınıfl andırmasıdır. A+ en düşük C ise en fazla Uçucu Organik 
Bileşeni (VOC) ifade eder.

Hangi RMC ürünleri bu etikete sahiptir?  Bu etikete sahip 
ürünleri tanıtan sayfalarda ve ürünlerin üzerinde görebilirsiniz.

› Ü Etiketi - DiBt
nedir? İç mekanlarda kullanılan endüstriyel ürünlerin gaz salınımını 
ölçen, resmi ve bağımsız bir Alman test enstitüsüdür. Bu etiket 
halka açık mekanlarda, doktor muayenehanelerinde, hastanelerde, 
ofi slerde ve dükkanlarda bulunan her bir üründe bulunması zorunlu 
olan bir etikettir.

Hangi RMC ürünleri bu etikete sahiptir?  Bu etikete sahip 
ürünleri tanıtan sayfalarda ve ürünlerin üzerinde görebilirsiniz.

› Uçucu Organik Bileşen İçermez (VOC %0)
Nedir? Bağımsız bir laboratuar (Ecca) tüm ürünlerimizdeki gaz 
salımını ölçmek için gaz kromatografi si testini yürütmektedir. 

Hangi RMC ürünleri bu etikete sahiptir?  Bu etikete sahip 
ürünleri tanıtan sayfalarda ve ürünlerin üzerinde görebilirsiniz.

› FR-Sertifi kası BFL-S1
Yangın geciktirici yağ sistemimiz, RMC FR Oil System belirtilen 
standart testlere tabi tutulmuştur: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 ve 
EN ISO 9239-1. Bfl  S1 seviyesine ulaşmak şarttır.  Bir yağ sisteminin 
bugüne kadar ulaşabildiği en üst seviye sınıfl andırma B-Sertifi kasıdır.

S1 uzantısı ise duman salımının belirli bir sınırda olduğu anlamına 
gelir. Bu araştırma ve geliştirmelerimizi yaparken başarmaya 
çalıştığımız en önemli noktadır.

› Oyuncak standardı EN 71-3
Avrupa rehberi baryum, kadmiyum, ve civa gibi zararlı maddelerin 
oyuncak endüstrisinde kullanım oranını sınırlamıştır. Bu karar 
gösteriyor ki RMC Oil Plus 2C veya RMC Hybrid Wood Protector ile 
onarılmış ahşap çocuklar için zararlı değildir. Bunun yanı sıra RMC 
Oil Plus 2C ile onarımı yapılmış kesme tahtaları, mutfak tezgahları, 
masalar gibi iç mekan malzemelerinin kullanımı da güvenlidir. 

› M1
Bu sınıfl andırmanın amacı düşük emsiyonlu bina elemanlarının 
kullanımını arttırmaktır. Bu sınıfl andırma, sıradan çalışma alanlarında 
ve konutlarda kullanılan malzemelerin kapalı mekan hava kalitesi 
açısından uyulması gereken emisyon değerlerini belirler. M1, düşük 
emisyon anlamına gelmektedir.

Geprüft
vom
Deutschen
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes

Bauprodukt
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114
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RUbIO ACADeMİSİ:
TECRÜBEMİZİ VE BİLGİMİZİ MÜŞTERİLERİMİZİN  
HİZMETİNE SUNUYORUZ.

Eğitim Merkezi - müşterilere özel eğitim
Kuralına uygun zımparala tam olarak neyi ifade ediyor? Hangi ön renklendirme 
hangi tip ahşapta ne sonuç verir? Belirli bir ürünü seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Rubio Akademisi’nde bu ve buna benzer daha bir çok soru uzmanlarımız tarafından 
eğitim sırasında cevaplanmaktadır.

Kısa teorik bilgi aktarımından hemen sonra pratik bilgiler edinirsiniz. Bu hizmet 
müşterinin profesyonel alanına bağlı olarak pratik yapabileceği malzemelerin kurulu 
olduğu bir salonda ya da manuel uygulamalar için organize edilen bir sahada 
gerçekleşir. Her ikisini de tecrübe etmek mümkündür! 

Deneme ortamı - neyin sözünü verdiğimizi iyi biliyoruz.
Tüm ürünlerimiz laboratuvarlarımızda ve test sahalarımızda titiz deneme sürecinden 
geçtikten sonra müşterilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu ortamda 
uzmanlarımız çeşitli uygulama methodlarını, tüketim miktarlarını ve kuruma 
sürelerini test ediyor ve gözlemliyorlar. Bu testleri gerçekleştirdikleri deneme 
tahtalarını işlemler bitip ürünler kuruduktan sonra atmıyorlar. Sıvı dirençlerini ve 
çiziklere karşı dayanıklıklarının test edilmesi gerekiyor. Tüm bunlar aklımızdaki tek 
amaç için: Bir RMC ürününün gerçekten söz verdiğimiz kalitede olmasını sağlamak.

Bizimle iletişim kurun
Müşterileriniz veya satış ekibiniz için özel ayarlanmış eğitim ihtiyacınız mı var?  
info@rmcturkiye.com adresine talebinizle ilgili detaylı bir e-posta gönderin.
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RUbIO® OFİSLeRİ:
RUBIO MONOCOAT,  
HIZLA BÜYÜYEN MARKA.

Rubio Monocoat’da bir şeyler oluyor!
Kaliteli hizmet anlayışına yatırım yaptığımız ve de sürekli büyümeyi sağlayabilmek 
için, şirket altyapımız da çok ciddi gelişmeler olmaktadır. 2016 yazında tamamen 
yeni bir fabrika faaliyete geçirildi ve bu fabrika sadece Rubio Monocoat ürünlerine 
ayrıldı. Büyük stoklara ek olarak, hem yönetim, hem de dolum, etiketleme ve ambalaj 
talepleri gibi tüm süreç otomatik hale getirilmiştir. Bu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi 
daha da hızlı ve etkili bir şekilde sunmamızı sağlayacaktır.

Ofisler
Avustralya • Avusturya • Azerbaycan • Belarus • Bulgaristan • Belçika • Lüksemburg 
Kanada • Çin • Hırvatistan • Çek Cumhuryeti • Finlandiya • Fransa • Almanya  
Hindistan • Endonezya • İrlanda • Japonya • Litvanya • Meksika • Orta Doğu • Hollanda 
Yeni Zelanda • Norveç • Peru • Polonya • Portekiz • İspanya • Rusya • Sırbistan 
Singapur • Güney Afrika • Güney Kore • İsveç • Danimarka • Türkiye • İngiltere 
Ukrayna • ABD • Viyetnam

yenİ
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bAZI ReFeRAnSLAR:

Optimum Outlet · Izmir (4.500 m2)· Turkey
T.E.D. Ankara Koleji Sosyal Kulubü · Ankara (2.500 m2)· Turkey
Tepenyaki Anatolia Restaurant · Ankara · Turkey
MSD Geotek Office · Ankara · Turkey
Sortie Club · Istanbul · Turkey
Türk Hava Yolları Teknik Ofisi · Istanbul (3.500 m2)· Turkey
Enne Mobilya · Ankara · Turkey
Haydar Aliyev Auditorium · Baku (6.500 m2)· Azerbaijan
Dalga Beach Club · Baku (4.500 m2)· Azerbaijan
Amburan Beach Club · Baku (3.500 m2)· Azerbaijan
Bert’s · Airport Paris Orly South · France
Palais de Justice · Mons · Belgium
Blazaer Safar i Lodge · Windhoek · SA
Hermitage · Amsterdam · The Netherlands
Uniqlo shop · Paris · France
President Intercontinental Hotel · Polanco México
Swedbank · Vilnius · Lithuania
CNIT · Paris · France
Ambassade de France · Brussels · Belgium
Nevy · Amsterdam · The Netherlands
Smaragd Resort · Bramberg
Concertgebouw · Bruges · Belgium
Golf Club Bosques Sta Fe · México
Cool Cat shops · The Netherlands
Palais de la Justice · Mons · Belgium
Weisman Museum · Minnesota · USA
Musée Picasso · Antibes · France
Provinciehuis · Utrecht (4.000 m2) · The Netherlands
Hotel Catalonia Catedral · Barcelona · Spain
Library of Genk · Genk · Belgium
Drugstore Publicis · Paris · France
Esprit shops · Amsterdam and Haarlem · The Netherlands
Hotel Shattuck Plaza · Berkeley · CA
W Hotel · Dallas · USA
St. Lodewijks College · Bruges · Belgium
Main office G-star Raw · Amsterdam · The Netherlands
Seeko’o Hotel · Bordeaux · France
Rancho las Ahujas · Valle de Bravo · México
Raffells Hotel · Seychelles
Theater Rode Hoed · Amsterdam · The Netherlands
Michelangelo hotel · Johannesburg · SA
Maw Nature Reserve Lodge · Botswana
Hasj Museum · Amsterdam · The Netherlands
City Hall · Tielt · Belgium
Hotel Four Seasons · Biltmore · USA
Home Depot Retail · México
Ecole d’architecture de Paris · Paris · France
Tommy Hilfiger · Amsterdam (600 m2) · The Netherlands
Cultural Centre · Ostend · Belgium
Oracle Head Office · Utrecht (4.500 m2) · The Netherlands
Palais de la Justice · La Louvière · Belgium
Ragazzi Restaurant · Santa Fe México
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RMC TURKEY LTD. ŞTİ.
Yeni Mahalle Balıkesir Caddesi Uprise Elite Residance
No: 6 Kat: 3 Daire: 44   Soğanlık - Kartal / İstanbul
Tel : 0216 290 13 36   Faks : 0216 290 13 37
info@rmcturkiye.com  •  www.rmcturkiye.com


