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RUBIO LAKIER 2K COLOR SYSTEM 
Bez konieczności międzyszlifu 

 

 
RUBIO®  COLOR BASE 

Barwienie wstępne produktem na bazie oleju 

 
Rubio® Color Base to produkt na bazie oleju do barwienia wstępnego, który następnie wymaga 

pokrycia warstwą lakieru 2K w celu nadania odpowiedniej ochrony. Tak samo jak pozostałe 

olejowoski Rubio Monocoat, produkt Color Base tworzy silne wiązanie molekularne z 

włóknami celulozy. Zapewnia to barwienie drewna w jednej warstwie bez ryzyka nakładania 

się koloru. 

 

W połączeniu z kolejną warstwą lakieru 2K zabezpieczenie powierzchni trwa zaledwie 2 dni, 

bez konieczności stosowania międzylifu. 

 

 

INFORMACJE O PRODUKCIE 

 
› Charakterystyka ogólna 

· Technologia wiązania molekularnego, jak w przypadku olejowosku Rubio Monocoat Oil Plus 2C 

· Barwienie powierzchni w jednej warstwie 

· 6 standardowych kolorów 

· Przyjazny środowisku: 0% LZO! 

· Łatwy w aplikacji: brak śladów początkowych i nadkładania się koloru 

· Krótki czas schnięcia: Rubio Lakier 2K może być aplikowany po 12 h 

· Nie podnosi włókien drewna, dlatego nie wymaga szlifowania miedzy warstwami! 

 
 

› Parametry fizyczne 

· Stan skupienia: ciecz 

· Kolor: w zależności od potrzeby 

· Zapach: olejny 

· Gęstość: > 0,9 kg/l 

 
 

› Przechowywanie 
Produkt może być przechowywany przez okres 36 miesięcy w suchym miejscu i w 

oryginalnym opakowaniu. Nie przemrażać. 

 
 

› Opakowanie 
Butelki plastikowe 20 ml i 100 ml / Puszki metalowe  1 L - 2,75 L i 5 L 

 
 

› Dostępne kolory 
 

 

BLACK CASTLE BROWN CHARCOAL CHOCOLATE PURE WHITE 
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UWAGA 
Produkt Rubio Color Base służy do barwienia wstępnego, nie chroni drewna. Powierzchnia jest w pełni 

zabezpieczona tylko i wyłączenie przy aplikacji kolejnych warstw produktów Rubio Monocoat.  

 
WAŻNE 
Materiały nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi, dlatego po ich użyciu należy namoczyć je w 

wodzie.  

 
 
 
 
 

RMC Cloths 
cotton - set 1kg 

 
 
 
 
 

RMC Brush 
standard 100 

 
 
 
 
 

RMC Pad 
beige, round 

 
 
 
 
 

RMC Pad 
white, round 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rubio Varnish 2C 
Comp. A & Comp. B 

 
 
 
 
 
 
 

Rubio Monocoat 
Cleaner 

 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

› Instrukcja 

 
KROK 1. Surowe drewno: wyszlifuj drewno i upewnij się, że nie ma zarysowań. Dokładnie oczyść z pyłu i kurzu stosując produkt Rubio 

Monocoat Cleaner. 

KROK 2. Gdy powierzchnia jest sucha rozprowadź niewielką ilość produktu Rubio Color Base (stosując pędzel Rubio 

Monocoat Brush Standard 100 lub maszyną polerską z beżowym padem Rubio Monocoat Beige Pad). Pracuj na 

powierzchni 5 – 10 m2.  

KROK 3. Pozostaw produkt przez kilka minut na powierzchni, aby mógł właściwie związać się w drewnem. Następnie usuń nadmiar 

oleju (stosując niestrzępiący się materiał Rubio Monocoat Cloths lub maszyną polerską z białym padem Rubio Monocoat 

White Pad). Powierzchnia powinna być sucha w dotyku. 

KROK 4. Czas schnięcia wynosi 12 h, i jest zależny od przygotowania podłoża i jego absorpcji, temperatury i wentylacji w 

pomieszczeniu.   

KROK 5. Aplikuj lakier Rubio 2K w dwóch warstwach (przed użyciem przeczytaj kartę techniczną produktu lub skonsultuj się ze wsparciem 

technicznym).  
 

 

 

› Porady 

· Produkt nie nadaje się do rozcieńczania!  

· Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przy stosowaniu kilku różnych opakowań zaleca się wymieszać zawartości 

dla ujednolicenia efektu.   

· Produkt nie jest powłokotwórczy, nie ma właściwości kryjących.  

 
› Wydajność 

30 - 50 m²/L, w zależności od rodzaju podłoża, przygotowania i metody aplikacji. 

 
Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność 

zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni.   

 

› Narzędzia 

 
› Produkty powiązane 
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RUBIO LAKIER 2K 
 

Rubio Lakier 2K to produkt do drewna na bazie wysokiej jakości emulsji poliuretanowej. 

Został opracowany by nadać powierzchni, bez względu na jej rodzaj, idealnie gładką i 

satynową powłokę. 

 
 

INFORMACJE O PRODUKCIE 
 

› Charakterystyka ogólna 

· 2 warstwy lakieru aplikowane w 1 dzień  

· Doskonała odporność na ścieranie 

· Nadaje się do każdego rodzaju drewna stosowanego wewnątrz  

· Łagodny zapach 

· Gładka, satynowa powłoka 

· Bezbarwny 

· Może być użyty jako druga warstwa na olejowosk Rubio Monocoat Oil Plus 2C, po uprzednim zastosowaniu Rubio Varnish Prep 

· Drobne zarysowania można naprawić stosując Rubio Varnish 2C Polish 

· Zawartość LZO zgodna z VOC 2010 compliant 

· Kompatybilny z produktem Rubio Color Base 

· Nadaje się do zabezpieczenia powierzchni uprzednio olejowanych  
 

› Parametry fizyczne 

· Produkt PU dwuskładnikowy 

· Zawartość ciał stałych: 30 - 35% 

· Stan skupienia w 20°C: ciecz 

· Barwa: mleczna 

· Gęstość ok. 1 w 20°C 

· Łagodny zapach 

· Czas żywotności mieszanki ok. 4 h w 20°C 
 

› Przechowywanie 
Produkt może być przechowywany przez okres 12 miesięcy w suchym miejscu i w 

oryginalnym opakowaniu. Nie przemrażać. 
 

› Opakowanie 

A Składnik: Kanister 1L - 5L - 10L 

B Składnik: Butelka Plastikowa (stosunek 10/1) 100ml - 500ml - 1L 
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SPOSÓB UŻYCIA 

› Instrukcja 

 
 

Aplikacja na produkt Rubio Color Base 

 

KROK 1. Surowe drewno: wyszlifuj drewno i upewnij się ze nie ma zarysowań. Dokładnie oczyść z pyłu i kurzu stosując produkt 

Rubio Monocoat Cleaner. Aplikuj warstwę Rubio Color Base zgodnie z danymi w karcie technicznej. Pozostaw do 

wyschnięcia na 12 h. Upewnij się, że powierzchnia jest czysta, wolna od kurzu i śladów chodzenia.  

KROK 2. Wymieszaj lakier (składnik A) z utwardzaczem (składnik B) w stosunku 10:1. Aplikuj lakier Rubio 2K na 

powierzchnie przy użyciu Rubio EasyPrimer White Roller (zużycie ok. 80 g/m2). Odczekaj 3-4 h. Nie ma 

konieczności szlifowania między kolejną warstwą.  

KROK 3. Aplikuj kolejną warstwę lakieru. 

 
 

Zużycie: 80 g/m2, zależne od rodzaju drewna i jego przygotowania oraz metody aplikacji.  

Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić 

dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni. 

 
 

Aplikacja bez wstępnego barwienia 

 

KROK 1. Wyszlifuj powierzchnię do pożądanego efektu bez widocznych zarysowań (P120). Usuń pył i kurz stosując 

odkurzacz. Pozostaw lakier Rubio 2K do osiągnięcia temperatury pokojowej (zalecana temperatura 18-25oC, 

wilgotność do 70%).  

KROK 2. Powoli wymieszaj lakier (składnik A) z utwardzaczem (składnik B) w stosunku 10:1, czas żywotności 

mieszaniny wynosi 4 h. Aplikuj lakier Rubio 2K na powierzchnię przy użyciu Rubio EasyPrimer White Roller 

(zużycie ok. 100 g/m2). Odczekaj 3-4 h. 

KROK 3. Aplikuj drugą warstwę i pozostaw do wyschnięcia na 16-24 h. 

KROK 4. Szlifuj powierzchnię papierem gradacji P240. 

KROK 5. Aplikuj ostatnią warstwę lakieru zgodnie z podanymi zasadami. 

 
 

Zużycie: 1 i 2 warstwa: 80 g/m2, zależne od rodzaju drewna i jego przygotowania oraz metody aplikacji.  

3 warstwa: 80 g/m2, zależne od rodzaju drewna i jego przygotowania oraz metody aplikacji. 

 
Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna i jego przygotowania. Aby ustalić 

dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni. 

 

› Porady 

· Upewnij się, że pracujesz z właściwie nasiąkniętym wałkiem (złe nasiąkanie wałka prowadzi do niejednolitej powłoki) 

· Staraj się nanosić warstwy mokro na mokro, aby uniknąć nakładek i przesuszonych miejsc.  

· Lepiej jest pracować na pasach szerokości 0,5 m i na całej długości pomieszczenia (praca na 

kwadratowej powierzchni prowadzi do nakładek). 

· Upewnij się, że ogrzewanie podłogowe jest wyłączone.  

· Staraj się unikać zbyt gwałtownej wentylacji podczas aplikacji lakieru (unikniesz nakładek). 

· Pozostaw lakier Rubio 2K do osiągnięcia temperatury pokojowej (zalecana temperatura 18-25oC).  

· Pracuj przy wilgotności powietrza w pomieszczeniu nie przekraczającej 70%. 
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Rubio EasyPrimer 

White Roller 

 
 
 
 
 
 
 

Rubio Color Base 

 
 
 
 
 
 
 

Rubio Monocoat 

Cleaner 

 
 

 
 

 
 
 

Muylle Facon BVBA 
Ambachtenstraat 58 

8870 Izegem (BELGIË) 

Tel. +32 (0) 51 30 80 54 

Fax +32 (0) 51 30 99 78 

info@muyllefacon.be 

www.rubiomonocoat.com 

 

DOSTARCZONE: 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialność: Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, 

czy produkt nadaje si do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wynikłe w konsekwencji ewentualne 

szkody. informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie 

ponosimy odpowiedzialności za niezadowalający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne 

powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie 

oraz prezentowane na stronie internetowej. Data utworzenia karty danych technicznych: 09/01/2017. Przed użyciem produktu 
należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa. 

 

 

 

› Narzędzia 

 

 
› Produkty powiązane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu zapoznania się z pełną gamą asortymentu naszych 

produktów i maszyn do ochrony i barwienia wewnętrznego i 

zewnętrznego zapraszamy na stronę  www.rubiomonocoat.com. 

 


