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Wat betekent de sticker op de pot?

Rubio Monocoat olie wordt geproduceerd per batch, per kleur en dit 
volgens een vast recept. Het is echter zo dat de kracht van pigmenten 
heel licht kan verschillen per batch. Strenge kwaliteitstesten streven 
naar een minimaal merkbaar kleurverschil om dit te vermijden. Als er 
voor één project meerdere potten olie nodig zijn, en deze 
komen uit een verschillende batch, dan zijn kleine kleur-
verschillen mogelijk en onvermijdelijk. Daarom is 
het aangeraden om meerdere potten altijd te 
mengen en heel goed te roeren vooraleer van 
start te gaan. Dit is een gekende werkwijze bij 
echte vakmensen. Een eventueel kleurverschil 
in de pot zal hierdoor ook volledig weggewerkt 
worden. Veel succes met uw project!

Hoe zie ik visueel het verschil tussen 
Rubio Monocoat Oil Plus 2C en de nieuwe 
‘Goldlabel’ versie? 

Wat met de B-component (Accelerator) van de Oil Plus 2C? 
Eigenlijk is het heel eenvoudig: alles is mixbaar met elkaar.

Dus:  • oude A-component + nieuwe B-component = compatibel
  • nieuwe A-component + oude B-component = compatible
  • oude B-component + nieuwe B-component = compatibel
  • oude A-component + nieuwe A-component = compatibel

Wat zal er veranderen voor de klanten? 

De applicatie van het product blijft onveranderd. Zoals 
de sticker op het product vermeldt, kunnen ‘oude’ en 
‘nieuwe’ blikken best gemixt worden als deze in 1 project 
gecombineerd zullen worden. 

Bij de Goldlabel-olie kan een miniem verschil in consisten-
tie (iets dikker) opgemerkt worden bij het openen van het 
blik. Vanaf het oproeren en zeker ook tijdens de applicatie 
verdwijnt dit verschil volledig. Bovendien is de viscositeit 
van de olie niet langer temperatuurgevoelig, wat dus 
resulteert in een veel stabieler product!

Hoelang zal deze overgangsperiode duren? 

Vanaf half april (week 16) beginnen we onze Rubio Monocoat Oil Plus 2C 
Goldlabel te produceren. Zodra de huidige voorraad van een standaard-
kleur is uitgeput, zullen we overschakelen op de Goldlabel-variant van de 
kleur in kwestie. De komende 6 maanden zullen dus een overgangsperiode 
vormen, totdat we voor alle 40 standaardkleuren van Rubio Monocoat Oil 
Plus 2C zijn overgestapt op Goldlabel.

Opmerking: 
we blijven maatwerkkleuren produceren in de huidige variant van Rubio 
Monocoat Oil Plus 2C en schakelen hiervoor niet over op de Goldlabel
variant.
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