Forbehandlet med Rubio Monocoat Pre Color Easy, Minte White samt efterbehandlet med Rubio Moncoat Oil Plus 2C, Super White

Danske forbrugere hylder
grøn træbehandling
Bæredygtighed er på alles læber – og med
god grund. Det gælder især inden for boligtrends, hvor forbrugerne bl.a. vælger de
grønne træbehandlinger.

F

orbrugerne vælger i stigende grad det
grønne – ikke mindst grønt i den bæredygtige betydning. Det handler bl.a. om at behandle boligens ind- og udvendige træoverflader
på en måde, der er klimavenlig samt etisk og
sundhedsmæssigt forsvarlig. Kritiske kunder er
blevet stadig mere miljøbevidste i deres forbrugsvaner og købsbeslutninger. Og denne
miljøindstilling har også fået fodfæste i træbehandlingsindustrien, hvor virksomhederne

Oliebehandlet med Rubio Monocoat Oil
Plus 2C, i farverne Pure samt Smoked Oak

sælger stadig mere bæredygtige produkttyper, som fx naturlig hårdvoksolie, der er
helt fri for sundhedsskadelige kemikalier. Vi
mener, at det er vigtigt for både slutkunden
og de professionelle håndværkere, som oliebehandler træ – hvad enten det er gulve, paneler eller møbler ude som inde – at kunne være
sikre på, at det anvendte produkt er sikkert
med hensyn til afgasning, siger adm. direktør
Jesper Frøkjær-Jensen.
Indeholder 0% opløsningsmidler
Takket være en avanceret teknologi med
såkaldt molekylær binding indeholder Rubio
Monocoats olie hverken opløsningsmidler
eller vand. Derfor har Rubio Monocoat opnået
Eurofins Indoor Air Comfort Goldlabel, den
højeste certificering inden for afgasning,
som kombinerer de mest relevante udledningsspecifikationer og -krav i Europa i én enkelt certificering.
- Dette paraplymærke sikrer også opfyldelse
af kravene til Dansk Indeklima Mærkning, der
også omfatter årlige interne kvalitetskontroller
af vores produktionsprocesser, så vi kan garantere, at vi er helt forberedt på, hvad fremtiden vil bringe inden for afgasningsregler, siger
han.
Fødevareegnet olie
Ud over de positive resultater for udledninger
har Rubio Monocoat også testresultater, der

konkluderer, at virksomhedens olier også kan
anvendes til behandling af legetøj.
- Derudover blev vores olie for nyligt godkendt som ’fødevareegnet’, hvilket kræver, at
man skal opfylde en lang række kriterier, som
garanterer kunderne, at skærebrætter og køkkenborde, der er behandlet med vores olie,
er mere end sikre til brug i hjemmet, fortæller
Jesper Frøkjær-Jensen.
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• Rubio Monocoat Oil Plus 2C er en træbehandling, der farver og beskytter næsten
alle trætyper med ét enkelt lag
• Den kan bruges til gulve, men også til
møbler, trapper, køkkener og badeværelser
• Olien fås i en bred vifte af 40 standardfarve
med 23 yderligere trendfarver

