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 مونوکوت ®روغن روبیو 
 

 

 

 



 

 

 آوریفن
 

 

 روغن روبیو مونوکوت:

 نھایت محافظت از چوب

 براساس پیوند مولکولی



آید، روبیو مونوکوت راه چاره زیست بھ میان میزمانیکھ حرف از محافظ چوِب باکیفیت و دوستدار محیط
محصوالت  دھد، نھ تنھا موجب دواممولکولی پیشرفتھ کھ اساس روبیو مونوکوت را شکل می است. پیوند

 .کرده استالعاده اقتصادی و کاربرپسند فوق آنھا را، بلکھ روبیو مونوکوت شده

  پیوند مولکولی

جاد چسبد (بدون ایھای باالیی سطح چوب میولی قوی در عرض چند دقیقھ بھ میکرونلکروغن با پیوند مو
ھاست روبیو مونوکوت را از سایر محصوالت محافظ چوب متمایز کرده این ویژگی سالالیھ و اشباع).  

  است.

 وارنیش

 
چندین الیھ (سمباده)  –ایجاد الیھ روی سطح 

 فاقد ظاھر و حس طبیعی – ترمیمغیرقابل  –
 واکس و روغن سنتی

 
دشوار  ترمیم –چندین الیھ  –اشباع مداوم 

 نیاز شدید بھ تعمیر و نگھداری –انی) پوش(ھم
 روغن روبیو مونوکوت

 
بدون ایجاد الیھ روی سطح  –پیوند مولکولی 

 –تعمیر و نگھداری آسان  –فقط یک الیھ  –
 حفظ ظاھر و حس طبیعی چوب

 

 ھا شده است:فرد مونوکوت موجب پیشتازی آن در این زمینھبھآوری منحصرھای فنویژگی

 پایدار از چوبرنگ و محافظت  

 تنھا یک الیھ 

 پوشانیاستفاده راحت، بدون ھم 

 تعمیر و نگھداری آسان 



 VOC %0طبیعی،  %100محتویات  

 رنگ استاندارد 40گستره وسیع رنگ:  

 قابل استفاده تقریبا برای تمام انواع چوب 

 

 محافظت پایدار

بھ این برای رسیدن کند. پیوند مولکولی محافظت پایدار و بادوامی ایجاد می
ای برای واکنش از اھمیت برخوردار پیوند مولکولی دادن زمان چند دقیقھ

 انجامد.تری میاست. پیوند بھتر فیبرھا بھ محافظت قوی

 

 پوشانیبدون ھم

وقتیکھ پیوند مولکولی با فیبرھای سلولوز صورت گرفت، چوب یا الیھ 
خاطر خبری از  پذیرد. بھ ھمینپیوند شده محصول دیگر محلول اضافھ نمی

 نیست.  کار پوشانی و رد شروعھم

 

 محتویات طبیعی

روبیو مونوکوت دارای ھیچ آب یا حالل دیگری نیست و بر پایھ مواد 
طبیعی است. این بدین معنیست کھ استفاده از  محصول کامال امن و برای 

 خطر است. زیست بیمحیط

 

 تمام انواع چوب

مام انواع چوب، لوازم منزل، و کف (چوب روبیو مونوکوت تقریبا برای ت
 ) قابل استفاده است.MDFسخت، طرح چوب، 

 

 تنھا یک الیھ

ھای قدیمی است. تر از  نمونھآوری، مصرف بسیار پایینبھ برکت این فن
وقتیکھ فیبرھای چوب با انجامد. این بھ رنگ و محافظت تنھا با یک الیھ می

و نیازی  قدار اضافی را جذب نکردهروغن پیوند خورد، چوب دیگر ھیچ م
 بھ الیھ دوم نخواھد بود. 

 

 تعمیر و نگھداری آسان

آسانی تعمیر و محصوالت مونوکوت بھکاری شده با سطوح پرداخت
 دیده بھ راحتی قابل ترمیم ھستند.ھای آسیبھا و قسمتنگھداری شده و خش



 

 فردبھھای منحصررنگ

لظت و حجم رنگ را بدون مخدوش کردن دانھ مونوکوت غآوری رنگفن
 ظاھر و حس طبیعی تنھا در یک الیھ میسر کرده است.

 

 

 

 داخلی
 

 

 آماده سازی
روبیو مونوکوت کاری نھایی برخوردار است. سازی مناسب سطح از اھمیت بسیاری برای پرداختآماده

 بدین منظور دو محصول عرضھ کرده است.



 

 RMCبتونھ چوب 

زیست، ترمیم محیط بتونھ دوستدار
 فوری

، ضد مادهیکمتشکل از این بتونھ 
-انقباض، پودری و مناسب آماده

سازی قطعات چوبی داخلی است. 
ترمیم فوری و سمباده آسان از 

ھای دیگر این محصول ویژگی
را با روغنی از توان آنبوده و می

 مجموعھ روبیو رنگ کرد.

شید: روشن، متوسط  3موجود در 
 و تیره.

 گیریقوی درزچا

 آب

قابل سمباده پس از تقریبا 
 ساعت 2

 5، 0.5سطل پی وی سی: 
 کیلویی 25و 

 

 RMCکننده پاک

ساز برای مصارف کننده آمادهپاک
 داخلی

توان پس از این محصول را می
سمباده و نظافت با جاروبرقی 

کردن کامل سطوح و جھت پاک
-ھا برای پرداختکردن آنآماده

غن روبیو مونوکوت کاری با رو
ای محصول حتی  بکار برد.

ریزترین ذرات غبار را از بین 
خواھد برد. شروع عالی برای 

 نقص.کاری نھایی بییک پرداخت

توان را می RMCکننده پاک
برای نظافت ابزار بکار رفتھ در 

 زدن روغن نیز استفاده کرد.

 دستی 

 100-75لیتر = تقریبا  1
 متر مربع

ھ، بستھ بھ دقیق 1-0-15
 میزان مصرفی

 لیتری 5 – 1قوطی 

 

 

 



 

 

 رنگ (اختیاری)پیش
رنگی خالقانھ ... روبیو مونوکوت با عرضھ طیفی از محصوالت مناسب ایجاد ظاھر فیوم یا اسموک، پیش

 آورد.ھای بدیع و دلخواه را برای شما فراھم میرنگ چوب، امکان ایجاد افکتپیش

 مونوکوت برای پرداخت نھایی، پیوند مولکولی با چوب ھمواره تضمین شده است.دلیل استفاده از روغن بھ

 

 ھای واکنشیافکت



 

 RMC فیوم

 افکت خاکستری

جھت ایجاد افکت  RMCفیوم 
خاکستری روی چوب بلوط بدون 

آزاردھنده ایجاد بخار مضر و 
ساختھ شده است. این محصول با 

اسید تانیک موجود در چوب 
-را بھتوان آنواکنش داده و می

صورت دستی و ماشینی استفاده 
کرد. نتیجھ بین شید روشن و 
بسیار غلیظ خاکستری متغیر 

 است.

شید: روشن، متوسط  3موجود در 
 و تیره.

0% VOC 

 ماشینی -دستی 

 ساعت  24- 12تقریبا 

 آب 

 لیتری 1 –میل  100بطری 
 لیتری 10 – 5گالن 

 

 

 RMC اسموک

 افکت دودی

جھت ایجاد افکت  RMCاسموک 
دودی روی چوب بلوط بدون 

انتشار بخار مضر و آزاردھنده 
ساختھ شده است. این محصول با 

اسید تانیک موجود در چوب 
-را بھتوان آنواکنش داده و می

صورت دستی و ماشینی استفاده 
-کرد. نتیجھ بین شید مسی و قھوه

 ای متغیر است.

 

0% VOC 

 ماشینی -دستی 

 ساعت  24- 12تقریبا 

 آب 

 لیتری 1 –میل  100بطری 
  لیتری 10 – 5گالن 



 

 RMCرنگ پیشآسان

 رنگپیش

لوازم چوبی خود را با این 
رنگ بزنید تا محصول پیش

ھای خالقانھ ھا و کنتراستافکت
رنگ پیشباشید. آسانداشتھ

RMC  رنگ مختلف  14در
ھا را توان آنموجود است کھ می

 کرد.با ھم مخلوط نیز 

با ترکیب این محصول با روغن 
کاری مونوکوت در پرداخت

ھای نھایی، قادر بھ ایجاد انتخاب
متنوع بدیع و نامحدود خواھید 

بود. این محصول بھ راحتی قابل 
استفاده بوده و نتایج بادوامی برجا 

 خواھد گذاشت.

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 20-15لیتر = تقریبا  1
 متر مربع

 ساعت  3- 1با تقری

 میل  100بطری 
 لیتری 5و   2.5، 1قوطی

 

 ھا:رنگ



 

 



 

 

 محافظت
یا مجموعھ ضدحریق روبیو مونوکوت انجام داد.این   Plus 2cتوان با روغن رنگ و محافظت را می

جھت تأمین خواستھ  شوند.رنگ موجود بوده و موجب حفظ ظاھر و حس طبیعی چوب می 40ھا در روغن
کاری بیرنگ و شفاف کھ ھمزمان محافظ مطمئن چوب نیز باشد، مجموعھ روغن رداختمشتری بھ پ

 تولید اضافھ شده است.نامرئی مونوکوت بھ خط

 محافظت و رنگ تنھا با یک الیھ



 مونوکوت  Plus 2Cروغن 

 

مونوکوت  Plus 2Cروغن 
 ھای شماآل تمام پروژهھمراه ایده

 مونوکوت  Plus 2Cروغن 

 روغن!جدیدترین نسل 

این محصول یک روغن نسل 
جدید مونوکوت است کھ رنگ و 

محافظت از چوب را تنھا در یک 
دھد. ترکیب روغن الیھ انجام می

)Aدھنده () و شتابB موجب (
خشک سریع، ترمیم فوری و 

 شود.محافظت برتر می

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 50-30لیتر =  1دستی:  
 متر مربع

 80-60لیتر=  1ماشین پولیش: 
 متر مربع 

 ساعت 24تقریبا 

 روز 5 

 RMCکننده پاک

 
EN 71-3 - A+ - Ü -GISCODE Ö10/DD+NO 
FORMALDEHYDE - M1 

  A + Bست 
 – 1.3میل،  350قوطی دوتایی: 

 لیتر 3.5

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

کتان محصولی طبیعی روغن تخم
خود قابل اشتعال بوده و بخودی

 یوجود، روغن روبا این  نیست.



ھمراه دستمال خطر اشتعال بھ
اکسید شدن روغن منجر بھ  دارد.

تواند بھ تجمع گرما شده، کھ می
اشتعال خودبخودی بیانجامد. 

بنابراین، پیش از دور انداختن 
ھا را حتما در آب خیس دستمال

 کنید.

 

 

 

 

 فرد:بھھای منحصرویژگی

 رنگ و محافظت در یک الیھ 

 40 اردرنگ استاند 

 بھبود ظاھر و حس طبیعی چوب 

 0زیست: دوستدار محیط% VOC 

 فاقد آب یا حالل دیگر 

 تعمیر و نگھداری آسان 

 پوشانی یا رد شروعبدون ھم 

  :متر مربع در لیتر 50-30مصرف کم 

 قابل استفاده روی تمام انواع چوب، لوازم چوبی و کف 

 مقاوم دربرابر استھالک 

 آل برای آشپزخانھ و حماممقاوم دربرابر آب و گرما، ایده 

  ،در دو روز %80ترمیم بسیار فوری 

  توان سطح را با آب و صابون نظافت کرد.روز می 5دوره خشک شدن کوتاه: بعد از 



 ھا:نامھگواھی

 

 

 آسان در سھ مرحلھ: استفاده

جاروبرقی کاری نشده: طبق قواعد چوب را سمباده بزنید. گرد و غبار را با سازی: چوب پرداختآماده
دقت نظافت کنید. اجازه دھید سطح خشک شود. دو بخش روغن را بھ RMCخوب پاک کرده و با روغن 

 بزنید. مخلوط و ھم

 ماشین پولیش دستی 



 

را بوسیلھ دستمال، برس یا ماشین پولیش با پد نازک بژ روی  Plus 2C: مقدار کمی از روغن 1مرحلھ 
 سطح پخش کنید.

 متر مربعی انجام دھید. 10-5ھای این کار را در قسمت

 : چند دقیقھ اجازه دھید تا واکنش دھد.2مرحلھ 

دقیقھ پاک  15بعد از  با پد نازک سفید شُکرک یا ماشین پولی: روغن اضافھ را با دستمال بدون3مرحلھ 
 کنید. سطح بایستی خشک باشد و چیزی بھ دست نچسبد. 

 شود.اعت سطح خشک میس 36-24در اتاقی با تھویھ مناسب، پس از 

 



 RMCساب ست کف
 برای استفاده دستی از روغن

 حاوی:
 جای پد 1
  پد بژ 5

 

 ھا:رنگ

رنگ موجود است. این روغن چوب را، بدون از بین بردن حس و  40مونوکوت در  Plus 2Cروغن 
 ط نیز کرد.وتوان مخلھا را مینماید. رنگظاھر طبیعی، در یک الیھ رنگ و محافظت می



  



 

 روبیو مونوکوت، ھمراه پارکت شما از ابدا تا انتھا؟ این ممکن است!

 پیوند و مجموعھسازی زیرسطح تا اتمام نصب پارکت، شک بھ خود راه ندھید! تمام چیزھا با آساناز آماده
 روبیو مونوکوت قابل انجامند.

 . بروید.پیوند روبیو، بھ صفحھ ....برای اطالعات بیشتر  درباره مجموعھ آسان

 



 

 ھاروبیو مونوکوت، پادشاه رنگ

 40دارای  Plus 2Cروغن بوده است.  را دارا ھاپادشاه رنگعنوان ، 2005روبیو مونوکوت از سال 
رنگ اختیاری کھ پیش 14 با . بھ اضافھ،نمایدمیمحافظت و رنگ رنگ بوده و در یک الیھ چوب را  

در انتخاب رنگ دلخواه ھرچھ دلتان یست اگر بگوییم گزاف نامکان مخلوط کردن با یکدیگر دارند، 
توانیم رنگ سفارشی برای پروژه شما را درست کنیم. این بخواھد فراھم است. در صورت لزوم، می

 شما کرده است. آل پروژهمونوکوت را ھمراه ایده Plus 2Cقابلیت روغن 

 ھا ممکن است:این نمایی از رنگ



  

 مجموعھ روغن ضدحریق
 

 

 RMC(ضدحریق)  FRموعھ روغن مج

 Bfl-s1نظیر کالس مجموعھ روغن ضدحریق بی

این مجموعھ روغن نخستین در نوع خود در جھان است کھ دارای گواھینامھ 
Bfl-s1 ) میل الیھ رویی) است. این محصول ھمچنین  5برای چوب بلوط

 الیھ رویی چوب بلوط است. 2.5برای  Cfl-sدارای گواھینامھ 

 Plus 2Cمونوکوت و روغن پرداخت  FRرنگ را با پایھ پیش این مجموعھ
 ترکیب کرده است.

 فرد بودن این مجموعھ ضدحریق چیست؟بھدلیل منحصر



 روغن بدون ایجاد الیھ رویی 
آوری پیوند مولکولی ساختھ شده کھ در نتیجھ آن روغن با روغن ضدحریق ما براساس فن

رار کرده و بدون ایجاد الیھ بھ محافظت پایدار از ھای سطح چوب پیوند مولکولی برقمیکرون
 انجامد.چوب می

 فاقد نمک 
-شدت موجب کاھش اثربخشی محصوالت ضدحریق میاند کھ وجود نمک بھتحقیقات نشان داده

کھ مونوکوت فاقد ھرگونھ نمک بوده  FRشود. برخالف بسیاری از محصوالت ضدحریق، روغن 
 شود.موجب افزایش عمر آن می

 ش ایجاد دودکاھ 
یکی از موارد مورد تمرکز در تولید این مجموعھ محدود کردن ایجاد دود است. آمارھا ثابت کردند 

دھد. میزان دود این شدت کاھش میسوزی را بھکھ ایجاد دود  شانس نجات افراد گرفتار در آتش
 بوده کھ نشان از ایمن بودن محصول در این زمینھ است. s1مجموعھ دارای رده 

 فرد:بھھای منحصرویژگی

 بدون ایجاد الیھ، بدون اشباع •

 VOC %0فاقد ھرگ.نھ حالل یا آب،  •

 عملکرد بھینھ، مصرف کم •

 ھای داخلی استانداردموجود در تمام رنگ •

 قابل استفاده دستی و ماشینی •

 ھا!ھمراه پیشنھاد شده برای پروژه •

 EN 13501-1: EN ISO 11925-2 and EN ISOآزمایش شده طبق استاندارد  Bfl-s1گواھینامھ 
9239-1. 



 

 

 مونوکوت FRپایھ 
 آستر ضدحریق

 

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 طبق میزان معمول:  
35 g/m2 ± 5 

 ساعت 12تقریبا 

 RMCکننده پاک

  
 لیتر 5 –1قوطی: 

 

 FR 2Cروغن 
 مونوکوت

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 16طبق میزان معمول:  
g/m2 ± 2 (= ca. 50 m2/L) 

 ساعت 24تقریبا 

 روز 5 

 RMCکننده پاک



  A + Bست 
 لیتر 3.5 – 1.3قوطی دوتایی: 

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

کتان محصولی طبیعی روغن تخم
خود قابل اشتعال بوده و بخودی

نیست. با این وجود، روغن روی 
ھمراه دستمال خطر اشتعال بھ

بھ اکسید شدن روغن منجر دارد. 
تواند بھ تجمع گرما شده، کھ می

اشتعال خودبخودی بیانجامد. 
بنابراین، پیش از دور انداختن 

ھا را حتما در آب خیس دستمال
 کنید.

شود. برای کسب با توجھ بھ ویژگی بخصوص این مجموعھ، ھر پروژه بطور خصوصی نظارت می
 راھنمایی، با بخش خدمات تماس بگیرید.

 

 شفاف، محافظت پایدارکاری نھایی پرداخت

 RMCمجموعھ روغن نامرئی 
 رنگ طبیعی چوب در نور زیاد!

ھرچند ھمگی عاشق رنگ ھستیم، بعضی اوقات یک نوع چوب خاص را بخاطر شید رنگ خاصش 
 کنیم.انتخاب می

ھای رنگ کاری شفاف و محافظت قابل اعتماد از چوب بلوط و سایر چوببرای ضمانت یک پرداخت
-نظر برسد کھ چوب پرداخترا عرضھ کردیم. شاید اینطور بھ RMCروغن نامرئی  روشن، مجموعھ

کاری نشده است، اما این محصول با ایجاد ظاھری طبیعی در چوب برای مدت طوالنی از آن محافظت 
 نماید. می



 RMCمجموعھ روغن نامرئی مونوکوت با ترکیب روغن نامرئی و روغن تعمیر و نگھداری نامرئی 
 شود.اوم شدن چوب دربرابر لکھ و استھالک میموجب مق

 فرد:بھھای منحصرویژگی

 ھای رنگ روشنقابل استفاده روی چوب بلوط و سایر چوب 

 0زیست: دوستدار محیط% VOC 

 فاقد آب و ھرگونھ حالل دیگر 

 پوشانی و رد شروعبدون ھم 

 استفاده آسان در دو مرحلھ:

 RMCروغن نامرئی  .1

 RMCنامرئی  روغن تعمیر و نگھداری .2

 بار استفاده نمایید!ھر محصول را تنھا یک

 



 

 

 RMCروغن نامرئی 
 

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

متر  60-50لیتر =  1 
 مربع

 ساعت 12تقریبا 

 RMCکننده پاک

میل، قوطی  100بطری:  
 لیتر 1

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

کتان محصولی طبیعی روغن تخم
ل اشتعال خود قاببوده و بخودی

نیست. با این وجود، روغن روی 
ھمراه دستمال خطر اشتعال بھ

اکسید شدن روغن منجر بھ دارد. 
تواند بھ تجمع گرما شده، کھ می

اشتعال خودبخودی بیانجامد. 
بنابراین، پیش از دور انداختن 

ھا را حتما در آب خیس دستمال
 کنید.



 

تعمیر و نگھداری روغن 
 RMCنامرئی 

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 100-75لیتر =  0.5 
 متر مربع

 ساعت  8 – 6تقریبا 

 روز 5تقریبا  

میل، قوطی  100بطری:  
 لیتر 1

 

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

کتان محصولی طبیعی روغن تخم
خود قابل اشتعال بوده و بخودی

نیست. با این وجود، روغن روی 
ھمراه دستمال خطر اشتعال بھ

د شدن روغن منجر بھ اکسیدارد. 
تواند بھ تجمع گرما شده، کھ می

اشتعال خودبخودی بیانجامد. 
بنابراین، پیش از دور انداختن 

ھا را حتما در آب خیس دستمال
 کنید.

 را با یکدیگر مخلوط نکنید. RMCھیچگاه روغن نامرئی و روغن تعمیر و نگھداری نامرئی  •

 مونوکوت سازگار نیست. Plus 2C و روغن Bدھنده با شتاب RMCروغن نامرئی  •



 توان بکار برد.روغن نامرئی را تنھا روی سطوح سمباده زده، نھ برس یا سندبالست شده، می •

 این محصول مناسب استفاده صتعتی یا ماشینی نیست. بدین منظور با تیم فنی ما مشورت نمایید. •

 

 

 

 تعمیر و نگھداری
مدت از چوب را تضمین نموده و با نگھداری طوالنی محصوالت روبیو مونوکوت محافظت و تعمیر و

کاری شده را در بھترین شرایط حفظ ارائھ طیف وسیعی از  محصوالت تعمیر و نگھداری، سطوح روغن
 کند.می

 

 



 نظافت

 

 

 RMCصابون 
 RMCصابون تعمیر و نگھداری 

برای نظافت مداوم سطوح چوبی 
کاری شده با روغن تھیھ پرداخت

ن محصول با رفع شده است. ای
تمام جرم و چربی از روی چوب 

را حفظ ظاھر مات و طبیعی آن
 نماید.می

این صابون بسیار فشرده شده و 
 در نتیجھ خیلی اقتصادی است.

 

 

0% VOC 

 صنعتی –دستی 

لیتر  10میل در  100 
 آب

 لیتری  2 – 1بطری:  

 

 

 RMCمحافظ سطح 
کاربرد و این محصول نسخھ آسان

بوده کھ  RMCصابون آماده 
برای نظافت فوری سطوح 

ھای موضعی کوچکتر و لکھ
ھا ، میز عسلی و کانترروی کف

 مناسب است.

0% VOC 

 صنعتی –دستی 

 میل 750اکواسپری:  

 

بار در ھفتھ برای نظافت استفاده شود. استفاده بیش از حد موجب از این دو محصول حداکثر یک •
 شود.وب و جذب جرم و غبار میای نازک روی چایجاد الیھ

 نباید ھیچ آبی روی سطح باقی بماند. پیش از خشک شدن کامل روی سطح راه نروید. •



بھترین روش کار ھمراه دو سطل است: در یکی مخلوط صابون و آب و در دیگری آب پاکیزه  •
 برای شستن تِی.

 

 

 

 

 ئم:عال

 

 نظافت با جاروبرقی

 
 RMCصابون یا محافظ سطوح 

چطور در ادامھ سطوح چوبی را تمیز 
 نگھ دارم؟

 

 مستمرافت امکان نظ

 

 حداکثر یکبار در ھفتھ

 

چطور پس از استفاده از روغن 
سطوح چوبی را برای نخستین بار 

 نظافت کنم؟

 

 ساعت 36تا  24پس از 

 

 روز 5پس از 

 



 ھالکھ
شوند، روبیو مونوکوت محصوالت رفع می RMCھا با صابون یا محافظ سطوح اگرچھ بسیاری از لکھ

توان بھ راحتی ھای عمیق آھک، چربی و تانین را میخاصی را برای این منظور طراحی کرده است. لکھ
توان از صوص از بین برد. اگر لکھ بھ عمق چوب نفوذ کرده باشد، آن قسمت را میبرنده لکھ مخبا از بین

 دوباره سمباده و روغن زد.

 

 

برنده لکھ چربی از بین
RMC 

ھای چربی: روغن زیتون، لکھ
 کردنی و غیره.روغن سرخ

 ھمچنین رد پاشنھ و پولیش کف

 

 

 

 دستی 

 دقیقھ 30 

 میل 500اکواسپری  

 

ده لکھ آھک برناز بین
RMC 

ھای حاوی لکھ آھک و سایر لکھ
آلکالین مانند ادرار، کود، 

 زنگزدگی، آب رادیاتور و غیره.

 ھای سفیدھمچنین رینگ

 دستی 

 دقیقھ 30 

 میل 500اکواسپری  

 



 

برنده لکھ تانین از بین
RMC 

ھای سیاه و تانین مانند لکھ لکھ
 قوطی یا رینگ، گلدان و غیره.

رفتگی پارکت یا ھمچنین نمگ
زدگی چوب بیرونی (پایین شوره

 ھا یا دیوارھا)ھا، دربدروازه

 دستی 

 دقیقھ 30 

 میل 500اکواسپری  

 

 ھا:توصیھ

پس از استفاده از این سھ محصول، شاید نیاز باشد قسمت مورد نظر را با روغن ھمرنگ  •
 کاری نمایید.پرداخت

ھمان رنگ تعمیر و  Plus 2Cبا روغن درصورت حساس شدن سطح مورد نظر بھ لکھ،  •
 نگھداری کنید.

 

 ھا داخلیبین بردن لکھ زا

 

 صابون یا

ح ومحافظ سط
RMC 

 

در صورت 
ماندن لکھ، بھ 

 بروید 2مرحلھ 

 

از بین برنده لکھ 
 تانین

از بین برنده لکھ  از بین برنده چربی
 آھک

 

ھای آب دارای لکھ
آھک، چربی و 

 تانین سیاه

در صورت 
لکھ، بھ  ماندن

 بروید 3مرحلھ 



 

 Plus 2Cروغن 
 مونوکوت

 سمباده موضعی

 

 Plus 2Cروغن 
 مونوکوت

سمباده مجدد و 
استفاده از روغن 

 بطور موضعی

 

 

 

 اسپری طراوت اکو
 طراوت فوری بھ چوب

محصولی آماده و قابل اسپری کھ سطوح چوبی پرداخت شده با روغن را طراوت 
توان تا ستھ بھ استھالک سطوح، این اسپری را میب کند.بخشیده و بازسازی می

چندین مرتبھ در سال استفاده کرد. اگر سطح خشک بود، استفاده از این محصول 
 الزامیست.

 0% VOC 

 دستی 

 ساعت 1 

 متر مربع 100لیتر = تقریبا  1 

 لیتر 1میل و  500اکواسپری  

 

 یادداشت:

 ت.دانھ نیساین محصول مونوکوت دارای رنگ

 ھمرنگ سطح استفاده شود. Plus 2Cبرای ترمیم رنگ، از روغن 



 

 چوب را طراوات ببخشید

 

 صابون یا

 RMCح ومحافظ سط

 

 RMCاسپری طراوت اکو 

 ترمیم رنگ و محافظت از چوب

 

 سمباده در صورت نیاز

 

 Plus 2Cروغن 

 

 

 

 

روغن تعمیر و نگھداری 
 RMCیونیورسال 

روغن تعمیر و نگھداری 
-بھونیورسال، محصولی منحصری

 فرد

این محصول روبیو جھت تعمیر و 
نگھداری سطوح چوبی کھ با 

ھای روغن مونوکوت یا روغن
اند بکار کاری شدهدیگر پرداخت

 رود. می

ھای خالص، این روغن در رنگ

0% VOC 

 شماشین پولی –دستی 

 100-75لیتر =  0.5 
 متر مربع

 ساعت  8 – 6تقریبا 

 روز 3تقریبا  



 سفید و مشکی موجود است.  

فرد بودن این بھدالیل منحصر
 محصول:

 عمومیکاربرد  •

ی تعمیر و این روغن برا
-نگھداری تمام سطوح پرداخت

رود. کاری شده بکار می
-ھمچنین، از آن برای پرداخت

کاری سطوح وارنیش شده کھ 
-اند میھای ریز شدهدچار ترک

 توان استفاده کرد.

 محافظت بیشتر  •

این روغن در کنار طراوت 
ھا را بخشیدن بھ سطوح، آن

سازد. دربرابر مایعات مقاوم می
موجب شده کھ این این قابلیت 

-وھا پُر رفتمحصول برای مکان
آمد مانند جاھای عمومی، دفاتر، 

 ھا مناسب باشد.ھا و ھتلرستوران

 ایجاد درخشندگی •

برای افرادی کھ مایلند سطوح 
تری داشتھ باشند، این شاداب

محصول بھ درخشندگی و جالی 
 کند.شده کمک میسطوح پرداخت

 لیتر 0.5قوطی  

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

کتان محصولی طبیعی روغن تخم
خود قابل اشتعال بوده و بخودی

نیست. با این وجود، روغن روی 
ھمراه دستمال خطر اشتعال بھ

اکسید شدن روغن منجر بھ دارد. 
تواند بھ ، کھ میتجمع گرما شده

اشتعال خودبخودی بیانجامد. 
بنابراین، پیش از دور انداختن 

ھا را حتما در آب خیس دستمال
 کنید.

 

 یادداشت:

تعمیر و نگھداری با این روغن زمانی نیاز است کھ سطوح مورد نظر استھالک بیش از حد داشتھ و رنگ 
 نیاز بھ ترمیم دارد.



 

 

 



 

 RMCو نگھداری  محافظ و تعمیرجعبھ آسان
ای دربردارنده تمام محصوالت مورد نیاز برای تعمیر و نگھداری لوازم و کف در بھترین حالت جعبھ

 ھابرای سال

 کنیم.ھای شما را برایتان ممکن میتمامی انتخاب

 



 

 

 بیرونی
 



 سازیآماده
رداخت با روغن چوب بیرونی در معرض کثیفی و جرم بسیاری قرار دارد. نظافت کامل آن پیش از پ

 روبیو مونوکوت از اھمیت زیادی برخوردار است.

 

 

 کننده چوب بیرونیپاک
RMC 

 نظافت مؤثر چوب بیرونی

این محصول مونوکوت مناسب 
-ھا، حصارھا، دربنظافت پاسیو

ھای خودرو ھای بیرونی و سایبان
در فضای بیرونی است کھ مانع 

از خاکستری شدن، رسوب 
روی  سبزرنگ و تجمع کثیفی

کننده برای شود. این پاکچوب می
 تمام انواع چوب مناسب است.

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

متر  15تقریبا لیتر =  1 
 مربع

 آب 

لیتر  1میل و  100بطری  
 لیتری 5، گالن 

 

ھای بیرونی روبیو مونوکوت، تمام سطوح اعم از نو، کارکرده، و پیش از استفاده از ھر یک از روغن
 نظافت شوند. RMCکننده چوب بیرونی شده بایستی با پاکپرداخت

 مزایا:
 چوب نو 

 شود.از بین برنده چربی کھ بطور طبیعی در برخی از انواع چوب ظاھر می •

 تر.کننده منافذ چوب برای نتیجھ یکدستباز •

 شدهچوب کارکرده و پرداخت

د. این کار باعث ایجاد رنگی بسیار شوپرداخت چوب موجب از بین رفتن چربی و بازسازی آن می •
 انجامد.تر شده و بھ نتیجھ مطلوبتری مییکدست



 

 

 رنگ (اختیاری)پیش
شود. با ارائھ محافظ از اھمیت بیشتری برخوردار می ھر سالھ در معماری معاصر،فضای بیرونی 

روبیو مونوکوت شود، دوام چوب بیرونی میو با زیباکاری پرداخت موجب)، کھ HWPھیبریدی چوب (
 اخیرا را HWPمنظور افزایش حجم رنگ، سانپرایمر گامی در جھت این ترند برداشتھ است. ھمچنین، بھ

 ایم.ت بیرونی خود اضافھ کردهبھ طیف محصوال

 



 

 

محافظ ھیبریدی چوب 
 RMCسانپرایمر  

رنگی با حجم بیشتر روی 
 چوب عمودی 

یک آستر این محصول مونوکوت 
 UVه کھ اثرات بر پایھ آب بود
توان از کند، و میرا محدود می

عنوان آستر اختیاری پیش آن بھ
از استفاده از محافظ ھیبریدی 

چوب روی سطوح عمودی بھره 
 برد.

سانپرایمر  آوری نانو، بھ لطف فن
RMC کھ ھمواره بھ ھمان ،

رنگ محافظ ھیبریدی استفاده 
شود، ضام نفوذ رنگ بھ عمق می

وجب حجم چوب است، کھ این م
 شود.بیشتر رنگ می

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 ساعت 24تقریبا  

 35لیتر = تقریبا  1 
 متر مربع

 RMCکننده پاک 

 1میل و  100بطری  
 لیتری 20و  5 قوطیلیتر ، 

 

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 آماده برای استفاده •

 حافظ ظاھر طبیعی چوب •

 عمودی ایجاد رنگ عمیق و غلیظ روی چوب •

 ترایجاد پوشش بھتر و اثر یکپارچھ •

 رنگ ویژه 20 •

 



 ھا:ھتوصی
-کار بھکننده چوب بیرونی نظافت کنید. اینھمیشھ پیش از استفاده از این محصول چوب را با پاک •

 دھد.کاری نھایی را افزایش میشدت دوام پرداخت

 د.ھمواره از سانپرایمر و محافظ ھیبریدی با رنگ یکسان استفاده کنی •

 استفاده صنعتی:
 بھ محافظ ھیبریدی چوب ضروری است. – RMC – Bدھنده شتاب %10افزودن  •

 

 ھارنگ

 



 

 

 

 

 

 

 محافظت
 محافظت و رنگ تنھا در یک الیھ



 

 محافظ ھیبریدی روبیو مونوکوت

محصولی با کیفیت و درجھ یک 
 برای تمام سطوح!

 

 محافظ ھیبریدی چوب
RMC 

این محصول روبیو مناسب برای 
محافظت از تمام سطوح چوبی 

بیرونی در یک الیھ است. کاربرد 
و تعمیر و نگھداری آسان، این 

محصول را بسیار کاربرپسند 
 کرده است.

 

0% VOC 

 ماشین پولیش –دستی 

 30 لیتر =  1 بیرونی:  
 50لیتر =   1داخلی:   متر مربع
 متر مربع

 ساعت  24تقریبا 

 ساعت 36-24تقریبا  

 روز 7 

 RMCکننده پاک 

 

EN 71-3 / A+ / Ü / 
GISCODE Ö10 / DD+ / 

NO FORMALDE-
HYDE 

میل،  100- 20بطری  
 لیتر  2.5و  1قوطی لیتر،  0.5

 ھشدار
 اشتعال خودبخود



خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال کتان محصولی طبیعی بوده و بخودیروغن تخم
تواند بھ اشتعال خودبخودی اکسید شدن روغن منجر بھ تجمع گرما شده، کھ میارد. ھمراه دخطر اشتعال بھ

 ھا را حتما در آب خیس کنید.بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 تلفیقی UVکننده متکی بر ثابت RMCآوری براساس فن •

 سریع پوشانی، خشک شدناستفاده آسان، بدون ھم •

 اقتصادی: یک الیھ، مصرف کم •

 VOCزیست: بدون حالل، آب یا دوستدار محیط •

 کاربرد عمومی: مناسب برای تمام انواع چوب داخلی و بیرونی •

 رنگ ترند پاپ 8رنگ رایج و  12زیبا:  •

 ھا:نامھگواھی

 
 مرحلھ: 3استفاده آسان در 

 سازی:آماده

 چوب را خیس نمایید. •

 نظافت کنید. RMCکننده س نیمھ سفت نایلونی و پاکسطح مورد نظر را با بر •

 کامال بشویید تا کف برطرف شود. •



 

 : روغن را روی سطح بریزید.1مرحلھ 

 :اجازه دھید تا واکنش دھد.2مرحلھ 

 :روغن اضافی را پاک کنید.3مرحلھ 

 

 درون و بیرون!

ھای نند پارکت، قسمتکار ی سطوح داخلی ماتوان برای پرداخترا می RMCمحافظ ھیبریدی چوب 
گیرند و بھ ھا اغلب زیاد مورد استفاده قرار میچوبی حمام، و اوپن آشپزخانھ نیز بکار برد. این قسمت

 دھنده بھ روغن الزامیست.از شتاب %10ھمین دلیل اضافھ کردن 

 استفاده صنعتی

 بھ محافظ ھیبریدی چوب ضروری است. – RMC – Bدھنده شتاب %10افزودن 

 

 

 

 

توان ھا را میرنگ ترند پاپا موجود است. این رنگ 8رنگ رایج و  12در  RMCافظ ھیبریدی چوب مح
 با ھم ترکیب کرد.

 ھای سنتی و رایج:رنگ



 

 ھای ترند پاپ:رنگ

 

 

 توصیھ:

-ھای متنوع این محصول موجب محافظت از چوب دربرابر خاکستری شدن میدانھ موجود در رنگرنگ
تواند موجب شود خاکستری شدن دانھ نبوده کھ میدارای رنگ Pureاشتھ باشید  کھ رنگ یاد دشود. لطفا بھ

 طبیعی چوب زودتر اتفاق بیفتد.



 

 کار میسر است!نظر بیایند؟ اینتر بھآیا مایلید سطوح عمودی چوب در فضای بیرونی قدیمی

ری قدیمی در سطوح چوبی روبیو مونوکوت با عرضھ محصول نوین ِکِرم چوب روبیو امکان ایجاد ظاھ
 سازد.را فراھم آورده، و در عین حال چوب را نسبت بھ آب مقاوم می

 اطالعات بیشتر در صفحھ بعد.

 ِکرم چوب روبیو
-ھا با استفاده ھرچھ بیشتر از چوب ساختھ میھای باغچھھا و دروازهامروزه دیوارھای بیرونی، آالچیق

ھای گوناگونی محافظت کرد. روبیو مونوکوت توان بھ روشیشوند. بستھ بھ نتیجھ دلخواه، چوب را م
ھاست محافظ ھیبریدی را با موفقیت بھ مجموعھ متنوع خود اضافھ کرده است. این محصول، روغنی سال



 20کند. این روغن در با کیفیت است کھ سطوح چوبی بیرونی را تنھا با یک الیھ، رنگ و محافظت می
 رنگ موجود است.

کند و قدیمی شود، باز ھم زیبایی خاصی دارد. البراتوار طور طبیعی عمر د، چوب وقتی بھبا این وجو
روبیو موفق بھ ساخت ِکِرم چوب روبیو برای آن دستھ از طرفدارانی شده کھ چوب را با ظاھری کھنھ و 

مقاوم نیز آب  را در برابرآن ،در آِن واحد ،در چوب قدیمیپسندند. این محصول با ایجاد ظاھری قدیمی می
 سازد.می

 

 ِکرم چوب روبیو

 
نماید. این ویژگی گریز میکار ی چوب را آباین محصول یک ِکِرم بر پایھ آب است، کھ پس از پرداخت

 شود.منجر بھ ایجاد افکت مرواریدی در چوب می

ان است. این خاطر ساختار ِکِرم مانند، استفاده از این محصول، بویژه روی سطوح عمودی، بسیار آسبھ
رنگ از این ای بیبخشد. نسخھشید خاکستری موجود است کھ بھ چوب ظاھری قدیمی می 7ِکِرم در 

دھد تا بطور طبیعی عمر کرده و قدیمی شود، اما محصول نیز وجود دارد کھ بھ چوب این امکان را می
ھای ای محافظت چوبکند. این نمونھ ھمچنین برخاصیت مقاومت دربرابرر آب را بھ چوب اضافھ می

 شود.قدیمی بکار برده می

سال متغیر است. پس از   5تا  2بستھ بھ رنگ انتخابی، نوع چوب و جھت چوب عمودی، عمر رنگ بین 
 رود.کم از بین میسال، افکت مروارید کم 2شوند. پس از ھای طبیعی بھ تدریج غالب میآن، شید

 

0% VOC    15تقریبا   دستی 
 ر لیتر  مترمربع د

 12تقریبا 
 ساعت  

 100قوطی  
 20و  5،  2.5،  1میل، 

 لیتر
 



 فرد:بھھای منحصرویژگی

 مدتایجاد مقاومت در برابر آب با افکت مرواریدی بلند •
 خود پاکساز •
 ساختار ِکِرم جھت راحتی بیشتر •
  ھای بیرونی قدیمیدیوار منظور محافظت ازرنگ برای ایجاد ظاھری قدیمی و یک رنگ شفاف بھ 7امکان انتخاب  •
 VOCزیست و فاقد مناسب محیط 100% •
 بدون ایجاد الیھ، بدون پوست پوست شدن •
 ھای نرمآل برای چوبایده •

 

مدتمنظور محافظت بلندگریز بھویژگی آب  

 

نماید. این ویژگی گریز میکار ی چوب را آباین محصول یک ِکِرم بر پایھ آب است، کھ پس از پرداخت 
شود. درست ھمانند پرھای اردک، پس از بارندگی آب بھ ر بھ ایجاد افکت مرواریدی در چوب میمنج

غلتد. این افکت مروارید عمر چوب را افزایش داده و بھ میزان راحتی پایین میداخل چوب نفوذ نکرده و بھ
شدت در چوب  دھد. ازآنجاکھ این محصول بھای  رشد خزه و جلبک روی آن را کاھش میمالحضھقابل

 دھد.بودن چوب را افزایش میپذیر ھم ھست، قابلیت عایقکند و نسبت بھ بخار نفوذنفوذ می

 

 
گریز پس از استفاده ویژگی آب

 از ِکِرم چوب روبیو
ویژگی جذب آب بدون استفاده از 

 ِکِرم چوب روبیو

 

 عملکرد خودپاکیزگی



 

ت. قطرات باران بھ محض برخورد با سطح چوب افکت مروارید دارای عملکرد خودپاکیزگی نیز ھس
کند. بھ ھمین خاطر زمان بیشتری طول پایین غلتیده و ھمراه خود تمام گرد و غبار روی چوب را تمیز می

 کشد تا چوب سطوح عمودی کثیف بنظر بیایند.می

 

 ساختار ِکِرم

 
ھنگام استفاده وجود دارد،  کننده معموال بھ شکل مایع بوده، و احتمال پخش شدن درعوامل اشباع

بخصوص روی سطوح عمودی. بھ ھنگام استفاده، این محصول ممکن است روی سطوح چوبی 
آسانی روی سطوح توان بھزیرین، زمین و یا لباس شخص چکھ کند. اما ِکِرم چوب روبیو را می

 .خواھید روی سطوح باالی سر خود کار کنیدعمودی استفاده کرد؛ مخصوصا وقتیکھ می

 

 مرحلھ: 3استفاده آسان در 

ای از آن بھ ھنگام مانند آن، بسیار آسان است. حتی ذرهلطف ساختار ِکِرماستفاده از این محصول، بھ
ای کھ راحتی در سھ مرحلھتوان بھچکد. این محصول روبیو را میاستفاده روی زمین یا شخص نمی

 ھای فنی مرتبط مراجعھ نمایید.ز استفاده بھ دادهدر پایین توضیح داده شده استفاده کرد. حتما پیش ا

 



 

 1مرحلھ 
از خشک و تمیز بودن چوب اطمینان حاصل کنید. 
درصورت وجود کثیفی و چربی یا سفیدک قارچی، 

کننده چوب بیرونی شود سطح را با پاکپیشنھاد می
RMC کننده و نظافت کنید. پس از استفاده از پاک

چوب بایستی کامال با آب پیش از  ِکِرم روبیو سطح 
ھای فنی ھمراه شستھ شود. قبل از مصرف بھ داده

 محصول مراجعھ نمایید.
 

 

 2مرحلھ 
پیش از مصرف، ِکِرم روبیو را خوب ھم بزنید. 

سپس با دقت و یکدست محصول را بصورت رقیق 
نشده با استفاده از برس مخصوص دیوار و سقف در 

 جھت چوب بھ سطح بمالید.
 

 

 3ھ مرحل
اگر سطح مورد نظر زبر است، بالفاصلھ محصول 
را با اسفنج یا پارچھ در راستای چوب روی سطح 

تختھ با ھم  4تا  3ھای بمالید. این کار را در اندازه
بھ روش جھت انجام دھید. بیش از اندازه محصول 

را روی سطح نمالید زیرا برای محافظت مؤثر، تنھا 
 بھ میزان جذب چوب نیاز است.

 

 

 ابزارھا

 
 RMCھای دستمال RMCھای دستمال

 کیلویی 1ست کتان 
 RMCاسفنج 

 استاندارد
 RMCبرس 

 100استاندارد 



 کیلویی 1ست بافت 

 

 ھای چوب کاجرنگ

 

 ):Thermowoodھای چوب حرارتی (رنگ

 
 
 

 تعمیر و نگھداری
 



 نظافت
 

 مونوکوت روبیو صابون بیرونی

 
دو عملکرد نظافت و تغذیھ چوب است. از این صابون برای نظافت این محصول مونوکوت صابونی با 

سطوح چوبی بیرونی (پاسیو، لوازم منزل...)، کھ با روغنی از مجموعھ محصوالت بیرونی روبیو 
 توان استفاده کرد.اند، میکاری شدهمونوکوت پرداخت

0% 
VOC    

لیتر /  1  دستی
   لیتر 3

 100قوطی     دقیقھ 30تقریبا 
 20و  5،  2.5،  1میل، 

 لیتر

 آب

 صابون اکواسپری بیرونی روبیو مونوکوت

 
توان است. این اسپری را می RMCکاربرد صابون بیرونی نسخھ آماده و آساناین محصول مونوکوت 

 شود.استفاده می RMCبرای نظافت سطوح کوچکتر بکار برد و برای پُر کردن آن از صابون بیرونی 

0% 
VOC    

اکواسپری  
 میل 500

 



 
 
 

 طراوت و نوسازی
کاری شده است پرداخت RMCطراوت بخشیدن بھ رنگ و محافظت از چوبی کھ با محافظ ھیبریدی چوب 

شود. برای استفاده از آن نیازی بھ سمباده زدن ندارید.  سطح مورد را یا با آب، با ھمین محصول انجام می
 نظافت کنید. RMCکننده بیرونی ر صورت وجود خزه، با پاکو یا د
ای بھ پروژه دیگر متفاوت است. بستھ بھ نوع چوب، دفعات نظافت سطوح عمودی بیرونی از پروژهتعداد 

رنگ استفاده شده و مکان آن، تعمیر و نگھداری برای برخی سطوح زودتر از سایر نقاط مورد نیاز است. 
 ھا باید ھر سال انجام شود.تعمیر و نگھداری پاسیو

 

 
 

 چطور سطوح چوبی بیرونی
 را نظافت کنم؟

 

 ھا یاپاسیو

 سطوح عمودی 

 پاسیو / چوب
 دارای خزه

 پاسیو / چوب
 خزه بدون

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چھ زمانی؟

 : ھر سالپاسیوھا
 سال 5تا  3سال؛ پس از آن ھر  1: نخستین بار بعد از سطوح عمودی

 
 عالئم اختصاری:

کننده چوب پاک
 بیرونی

محافظ ھیبریدی  زمان خشک شدن
 چوب

 نظافت با آب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 صنعت

 
 

 
 

 رنگ (اختیاری)پیش

 
است. را عرضھ کرده RMCرنگ صنعتی نانو پیشھای صنعتی، روبیو مونوکوت پروژه انجام منظوربھ

-شود، پیوند مولکولی با چوب حفظ میکاری ھمواره با روغن روبیو مونوکوت انجام میازآنجاکھ پرداخت
 شود.

 
 رنگ صنعتیپیش

 
، و بدون واکنش با شده رنگ خالقانھ در خطوط صنعتی ساختھاین محصول مونوکوت جھت انجام پیش

 شود. چوب میاسید تانیک موجود در چوب موجب استتار ریشھ

0% 
VOC    

-5تقریبا   صنعتی
   گرم در مترمربع 20

ثانیھ  30تقریبا 
   دقیقھ 10تا 

 100بطری  
و  5 ا لیتر، قوطی   -میل 
 لیتر 20

 آب

 
 فرد:بھھای منحصرویژگی
 صارف صنعتیخشک شدن سریع: مناسب برای م •
 کاربرپسند: بدون آزاد کردن گازھای سمی و آزاردھنده •
 شید مختلف: 9موجود در  •

 دودی: افکت دود
 فیوم: افکت کارکرده



 ھای متضاد و مکملھا: افکترنگ
 توان با ھم میکس کرد.ھا را میاین رنگ

 .تر کردروشن RMCکننده نانو صنعتی توان بااستفاده از رقیقشیدھای رنگ را می •
 تان بھ شما کمک کنیم.توانیم در مورد رنگ دلخواهما می •

 
 

 :ھارنگ

  
 

 محافظت
روش صنعتی رنگ و محافظت توانید سطوح چوبی را بھمونوکوت می UV R2با استفاده از  روغن 

آشنا، یعنی پیوند مولکولی، است. این آوری نامھمان فن UV کاتالیز شده با این محصولاساس نمایید. 
 ن با ایجاد یک الیھ محافظ اضافی ضامن مقاومت و دوام چوب خواھد بود. روغ

 

 کاری صنعتیپرداخت

 



 UV R2روغن 
 UVکاتالیز شده با 

کاری بھ روش صنعتی بکار رفتھ و بر کاتالیز شده برای پرداخت UVاین محصول روبیو مونوکوت کھ با 
 پیوند مولکولی است. آوری پایھ فن

0% 
VOC    

 16-12  صنعتی
   گرم در مترمربع

بالفاصلھ پس از 
   UVخشک شدن با 

  5و  1 قوطی 
 لیتر

-پاک
 RMCکننده 

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

خود قابل اشتعال نیست. با این وجود، روغن روی دستمال کتان محصولی طبیعی بوده و بخودیروغن تخم
تواند بھ اشتعال خودبخودی مع گرما شده، کھ میاکسید شدن روغن منجر بھ تجھمراه دارد. خطر اشتعال بھ

 ھا را حتما در آب خیس کنید.بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 رنگ و محافظت از چوب در یک الیھ •

 مصرف کم •

• 0% VOC 

 ھا استاندارد داخلیموجود در تمام رنگ •

 کنترل رطوبت •

 غیر آب پایھ •

 نھ انرژی بدلیل محافظت با یک الیھمصرف بھی •

 Plus 2Cقابل اصالح با با روغن  •

 محافظت طوالنی مدت! •

 

 روبیو مونوکوت  R2 کوتتاپ UVروغن 
 الیھ محافظ اضافی



شود. این مونوکوت استفاده می UV R2عنوان الیھ محافظ اضافی روی روغن این محصول مونوکوت بھ
رت برس زدن پیش از خشک شدن، بھ افزایش درخشندگی روغن حجم رنگ را افزایش داده، و درصو

 کند.سطح کمک می

  

0% 
VOC    

  7-4  صنعتی
   گرم در مترمربع

بالفاصلھ پس از 
   UVخشک شدن با 

  5و  1 قوطی 
 کیلویی

-پاک
 RMCکننده 

 

 ھشدار
 اشتعال خودبخود

ت. با این وجود، روغن روی دستمال خود قابل اشتعال نیسکتان محصولی طبیعی بوده و بخودیروغن تخم
تواند بھ اشتعال خودبخودی اکسید شدن روغن منجر بھ تجمع گرما شده، کھ میھمراه دارد. خطر اشتعال بھ

 ھا را حتما در آب خیس کنید.بیانجامد. بنابراین، پیش از دور انداختن دستمال

 فرد:بھھای منحصرویژگی

 نتیجھ عالی •

 صرف انرژی کم •

 طبیعی چوب حفظ ظاھر •

 پایھغیر آب •

 پایھ روغن گیاھیزیست، بردوستدار محیط •

 شو با آب و صابونوقابل شست •

 VOCاروپا در زمینھ  2010مطابق بخشنامھ  •

 

  LEDحل روبیو برای ترمیم با راه

-در راستای این باور با جسارت حرکت کردهست و ھاروبیو مونوکوت عاشق پیشگامی در شروع ترند
اولین روغن را تولید کردیم، مصمم بودیم محصولی عرضھ نماییم کھ برای  2005سال  است. وقتی در



ھای گیاھی یا آب بوده و بر پایھ روغن VOCفاقد  RMCخطر باشد. روغن زیست بیکاربر و محیط
در طیف محصوالتمان کامال ھمسو با دغدغھ  LEDآوری ساختھ شده است. برھمین اساس، معرفی فن

 ا بوده است.زیستی ممحیط

 روبیو مونوکوت LEDروغن 
 در یک الیھ  LEDترمیم با 

 

کیفیت باالست کھ، درست مانند سایر محصوالت ما، بر پایھ مونوکوت یک واکس جامد با ELDروغن 
آوری معروف پیوند مولکولی ساختھ شده است. ترکیب دوام، مقاومت در برابر استھالک و راحتی فن

 است. ھا کردهمحصول را ھمراھی ھمیشگی پروژهتعمیر و نگھداری، این 

-توان روی کف راه رفت. این صرفھفورا ترمیم شده و بالفاصلھ می LEDاین روغن در تماس با نور 
 ھاست کھ ھمواره دچار کمبود وقت ھستند.اندرکاران پروژهجویی در زمان بسیار باب میل دست

0% 
VOC    

دستی/ 
صنعتی در 

 محل

 15-
م در گر  18

   مترمربع

ترمیم فوری 
   LEDبا نور 

مقاوم 
دربرابر آب پس 

 ساعت 6از 
 قوطی 

و  1گرمی،  100
 کیلویی  5

-پاک
 RMCکننده 

 

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 استفاده تنھا در یک الیھ •

 VOCفاقد   •

 RMCکننده حفظ ظاھر و حس طبیعی با اکسید •

 محافظت و رنگ بادوام چوب •

 RMCآسان با محصوالت تعمیر و نگھداری  •



 پوشانسکاربرد آسان و بدون ھم •

 قابل استفاده برای تقریبا تمام انواع چوب •

 رنگ متنوع  40 •

 

 ھا:رنگ
رنگ موجود است. با این محصول، بدون از دست رفتن حس و ظاھر طبیعی،  40این محصول روبیو در 

 توان با ھم مخلوط کرد.ھا را میشود. رنگچوب رنگ و محافظت می

 ھستند (صفحھ............). Plus 2Cھای روغن ھای موجود برای این محصول ھمانند رنگرنگ

 

 کیلویی موجود است.  5و   A+ B (1تنھا در مجموعھ (دوتایی  Silver Grey* رنگ 

 

 

 

 

 محیطیاثرات کم زیست

دارد.  UV المپمحیطی بسیار کمتری نسبت بھ مشخصا اثرات زیست LED المپ
ر نکرده، و مخرب الیھ اوزون شفاقد جیوه بوده، بوی نامطبوع منت LED یھاالمپ

 صرفھ ھستند زیرا روی دستگاهبھبرای کاربران صنعتی مقرون  UV ھایالمپنیستند. 
ای، ھای جیوه، برخالف المپLED عالوه،شود. بھھا اگزوز نصب نمیکاری آنپرداخت
  داشتھ و تا حد زیادی قابل بازیافت است.مخصوص پسماند شیمیایی ن فرآورینیاز بھ 

 

 جویی در انرژیصرفھ

 LEDھای ساعت ماندگاری دارند، المپ 1000تا  700کھ بین  UVھای برخالف المپ
ندرت نیاز بھ ھا بھساعت ھستند. این المپ 20000دارای طول عمر بسیار زیاد بالغ بر 

ای سنتی انرژی مصرف ھای جیوهکمتر از المپ %80تعمیر و نگھداری داشتھ و تا 
 کنند.می

ھا باید مدنظر قرار بگیرد. ، زمان گرم و سرد شدن آنUVھای ھنگام استفاده از المپبھ



بالفاصلھ  LEDکند. اما المپ ھا را کم میروشن و خاموش کردن مستمر عمر این المپ
شن و خاموش کند. روپس از روشن شدن شروع بھ کار کرده و چوب را فورا ترمیم می

ھا نداشتھ و بھ ھمین خاطر از سرعت و نیز اثری بر طول عمر آن LEDکردن المپ 
 اثربخشی باالیی برخوردارند. 

گذاری سرمایھتوان بھ آسانی بھ شبکھ برقی متصل کرد و نیازی بھ ھا را میاین المپ
   زیاد برای نصب کابین ولتاژ باال نیست.

 

 ستفاده ھستندسطوح چوبی بالفاصلھ قابل ا

را آن LEDتوان با المپ بالفاصلھ می  LEDکاری چوب با روغن پس از پرداخت
توان بھ دو روش صنعتی و در محل انجام داد. منتھی بالفاصلھ کار را می ترمیم کرد. این

جویی در بندی کرد. این بھ صرفھرا بستھتوان روی چوب راه رفت یا آنپس از ترمیم می
ھا خواھد کمک بسزایی بھ انجام پروژه RMCآوری کند. بنابراین، این فنزمان کمک می

 کرد کھ ھمواره با مشکل کمبود وقت مواجھ ھستند.

 

 مقاوت دربرابر شوک

العادع نسبت بھ شوک مقاوم ھستند. ھمچنین، سرما و لرزش را فوق LEDھای المپ
بخصوص برای استفاده در  کنند. این مزیت،ھای دیگر تحمل میبسیار بھتر از المپ

 ای برخوردار است.محل، از اھمیت ویژه

 

 نتیجھ بھینھ

صرفھ بھبرای رنگ و محافظت چوب بسیار مقرون LEDآوری گذاری روی فنسرمایھ
میزان ھزینھ  ادر مقایسھ ب ،صنعتی یا در محل ،LEDھای خواھد بود. ھزینھ دستگاه

-جویی خارقبر طول عمر بیشتر، و صرفھ جویی شده بسیار ناچیز است. عالوهصرفھ
-آید. بھبحساب میآوری این فنعالی جویی در وقت از مزایای العاده در انرژی، صرفھ

، ھیچ زمانی برای LEDمحض تماس با نور شده بھدلیل ترمیم فوری چوب پرداخت
 ترمیم از دست نرفتھ و پروژه بالفاصلھ پس از ترمیم آماده تحویل است.

 

 مھم:
از قرار دادن این روغن در معرض نور مستقیم خودداری کنید. در صورت قرار گرفتن در  •

سرعت خشک شده و دیگر قابل استفاده نخواھد بود. در حین بھ LEDمعرض نور مستقیم، روغن 
 ھا بایستی کشیده باشند. استفاده از این محصول پرده



برای ترمیم فوری را نیز عرضھ کرده  ھای الزم، مونوکوت ھمچنین دستگاهLEDدر کنار روغن  •
 است. برای اطالعات، بھ صفحات .............................مراجعھ شود.

 

 

 

 

 

 ھادستگاه
 صنعتی

 



 

 دستگاه روبیو مونوکوت

یک دستگاه جمع و جور کھ تمام چیزھا را در خود جا داده است. در کنار طیف گسترده و کامل محصوالت 
فرد است. بر اساس تجربیات کسب شده بھی مؤثر در ایجاد نتایج خالقانھ و منحصرروش روبیو، این دستگاه

ایم. بھ لطف سیستم دیافراگمی و تنظیم کاری پیشرفت کردهھای گذشتھ، اخیرا در زمینھ پرداختدر سال
 است.ھمزمان غلظت روغن، این دستگاه پرداخت صنعتی کف جوبی را بیش از پیش آسان و دقیق کرده

 فرد:بھھای منحصرویژگی
-واحد سوار می 4گاه مرکزی کھ روی آن متر  بر یک تکیھ 1.12*5.2چارچوبی بھ ابعاد تقریبی  •

 شود.

 نقالھ مستقلتسمھ 3 •

گر دیجیتال سرعت، نصب شده روی دستگاه اصلی با کنترل کامال الکتریکی و نشان نمایشگر •
 واحد را آسان کرده است. 4مرکزی، کھ نظارت بر 

 کنترل ارتفاع مجزا و کامال الکتریکی برای ھر واحد. •

 پین 5ھنگام تحویل، با کانکتور اندازی بھنصب و راه •



 ).0ولت +  400فاز، یک نول، و سیم ارث ( 3اتصال با شاخھ و پریز قرمز صنعتی  •

 میل 100-5/ماکسیمم : مینیممفید ورودیارتفاع  •

 در دقیقھ ترم 18-5سرعت انجام کار:  •

 میل) 25 -میل (+ 900کار: ارتفاع  •

 CEدارای گواھینامھ  •

+ 

 دارای تنھا یک فرمان برای کنترل تنظیمات مھم غلتک ورودی •

 سیستم دیافراگم مجھز بھ فنر در دو سمت غلتک، بدون نشتی •

 

 ھا:مدل

• 420M / 420E 

   :میلی متر 420تسمھ نقالھ 

  :میلی متر 400عرض کار 

• 700M / 700E 

  :مترمیلی   700تسمھ نقالھ 

  :میلی متر  680عرض کار 

 

 صنعتی با واحد رنگ (اسپری) ماشین



 

 اسپری مونوکوت دستگاه روبیو 
 Plus، روغن RMCرنگ ، آسان پیشRMCکاری پارکت (نانو صنعتی ال برای پرداختاین دستگاه ایده

2C و روغن ،UV R2 (است.  دار طراحی شدهبرای رنگ و محافظت از سطوح بیرونی دندانھ بوده، و
ھای چوبی با کمک کاری قسمتاسپری گان خودکار برای پرداخت 2مجھز بھ  روبیو مونوکوت اسپری

  محافظ ھیبریدی چوب مونوکوت است.

 

 فرد:بھھای منحصرویژگی
-واحد سوار می 4گاه مرکزی کھ روی آن متر  بر یک تکیھ 1.2*4.5چارچوبی بھ ابعاد تقریبی  •

 شود.

 لک دو قسمت اسپری رنگتسمھ نقالھ استیل ضد 2 نقالھ مستقل وتسمھ 2 •

 اسپری گان خودکار در قسمت اسپری 2مجھز بھ  •

 پمپ ساکشن فشارپایینموجود در دو نمونھ:  •

 ھاکنترل الکتریکی سرعت در تمام قسمت •

 .4و  3، 1ھای کنترل الکتریکی ارتفاع برای قسمت •

 ھای دستگاهتمام قسمت قرار گرفتن کنترل در قسمت مرکزی جھت نظارت مؤثر برای •



 پین 5ھنگام تحویل، با کانکتور اندازی بھنصب و راه •

 میل 45-5ارتفاع فید ورودی: مینیمم/ماکسیمم  •

 در دقیقھ متر 50سرعت انجام کار:  •

 میل) 25 -میل (+ 900ارتفاع کار:  •

 CEدارای گواھینامھ  •

 

 ھا:مدل

• 320E 

   :میلی متر  320تسمھ نقالھ 

  :مترمیلی  300عرض کار 

بھتر دستگاه نمایند. ھمچنین برای تنظیم ھرچھاندازی شما را راھنمایی میمتخصصین ما برای نصب و راه
 مند شوید.ھا بھرهتوانید از مھارت و تجربھ آنھای روبیو مونوکوت میبا روغن

 

 

 صنعتی LEDدستگاه ترمیم 

کار نصب کنید. این LEDشین ترمیم انتخاب خود ما توانید بر روی دستگاه پرداخت صنعتی بھشما می
ای نیازی بھ خانھدلیل عدم تولید گازھای گلخیلی راحت و سریع و بدون ھزینھ زیاد قابل انجام است. بھ

 نصب اگزوز یا خروجی روی دستگاه نیست.



 

 نصب شده روی دستگاه پرداخت صنعتی روبیو مونوکوت LEDماشین ترمیم 

 

 در محل LEDدستگاه ترمیم 

ایم: یک ماشین ھای زیر را طراحی کردهبودن است، ما دستگاه روزی نصاب پارکتی کھ خواھان بھبرا
-ای برای ترمیم کف و دو خشک کن قابل حمل برای لوازم چوبی، قرنیز  و نقاطی کھ دسترسی بھ آنحرفھ

 ناچیز است. جویی زمان و پولھا در مقایسھ با صرفھھا مشکل است. ھزینھ فراھم کردن این دستگاه

 

 LEDدستگاه دستی ترمیم 
 مونوِلد

 LEDدستگاه دستی ترمیم  در محل LEDدستگاه ترمیم 



 

 

 

 روبیو مونوکوت! LEDآوری شود، با فنآینده ھمین حاال شروع می

-، بر پایھ فنRMCھای واکسی جامد محصول روبیو مونوکوت، کھ ھمانند سایر روغن "LED"روغن 
 لکولی است. آوری محبوب پیوند مو

 برای اطالعات بیشتر بھ صفحات .............................رجوع شود.

 



 

 

 

 پیوند روبیومجموعھ آسان
پیوند روبیو گسترش یافتھ است. این محصول یک اخیرا طیف محصوالت روبیو مونوکوت با تولید آسان

توان برای تمام انواع ارکت را میچسب پ آوری سیالن پولیمر است.ای بر پایھ فنمادهچسب پارکت یک
کشسان است. این دو -کننده نبود و سختچوب در شرایط گوناگون بکار برد. این محصول حاوی مواد نرم

کھ معتقدیم ویژگی موجب تولید محصولی بادوام شده کھ دارای تمام استانداردھای مورد نیاز است. ازآنجا



ی است، طیف کاملی از آستر و ترکیبات ھموار کردن سازی خوب سطوح برای نصب پارکت حیاتآماده
 ایم.پیوند روبیو عرضھ کردهدر مجموعھ آسان نیز سطح را

 

 



 

 

 رنگ (اختیاری)پیش
کت مناسب تمام انواع چوب کار را برای مشتری آسان کرده است. راروبیو مونوکوت با ارائھ یک چسب پ

 ایم.یرسطح طراحی کردهسازی زما ھمچنین طیفی از محصوالت برای آماده

 

 رطوبت روبیو عایقآستر و 
سازی برای چسبندگی و ترازگیری از اھمیت زیادی برخوردار است. وقتی شما از چسب کیفیت زیر

ھای خوب، محکم، متخلخل یا کنید، دیگر نیازی بھ آستر برای زیرسطحپیوند روبیو استفاده میپارکت آسان
 ھای متفاوت است.کوت دارای طیفی از آستر برای زیرسطحغیر متخلخل ندارید. روبیو مونو



 ستر آکوآ روبیوآآسان

و افزودنی پیوندی برای  کنندهتثبیتآستری باکیفیت و بر پایھ آب است کھ بھ عنوان  آستر آکوآ روبیوآسان
فت و ھای ستوان برای زیرسطحشود. این محصول را میھای متخلخل یا غیر متخلخل استفاده میزیرسطح

روبیو برای  F-پخشپخش و آسانصیقلی مانند کاشی سرامیک نیز بکار برد تا میزان چسبندگی آسان
 پیوند روبیو  بھتر شود.ترازگیر یا چسب پارکت آسان

0% 
VOC    

  دستی
گرم   100-200

   در مترمربع

 5گالن    ساعت 2-4
 لیتری

 آب

 

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 پایھآب -

 بدون بو تقریبا -

 تشکیل فوم بسیار کم -

 آماده استفاده -

 مناسب برای کار با رنگ (زرد) -

 

 زمانی باید آستر زد؟چھ

 حفظ زیرسطح و مواد •

 پیش از استفاده از ترکیب خودترازگیر روی زیرسطح •

 روی زیرسطح صیقلی و غیرمتخلخل مانند کاشی سرامیک •

 2C Epoxyآستر ستفاده از آسانبا ا آغازگر زیر کف انیدریتھای جاذب مثل برای زیرسطح •
 روبیو

 روبیو درصورت وجود گرمایش زیرسطح 2C Epoxyآستر استفاده از  آسان •

دارنده روبیو برای عایق رطوبتی، برای زیرسطوح نگھ 2C Epoxyآستر الیھ آسان 2استفاده از  •
 رطوبت 



 

 روبیو 2C Epoxyآستر آسان

 epoxy  پایھای آبماده-آستر دو

توان این است. در صورت استفاده در یک الیھ، می VOCل روبیو تقریبا بدون بو بوده و فاقد این محصو
کیفیت بکار برد. از الیھ دوه، این آستر ھای کمکننده آغازگر زیرکف برای زیرسطحعنوان مقاومآستر را بھ

رای گرمایش، ھای داکند. استفاده از این محصول برای زیرسطحعنوان عایق رسوبتی عمل می–بھ 
 ھنگام نوسازی کف دارای چسب قدیمی اجباری است.و بھ آغازگر زیر کف انیدریتگرانولی یا  

0% 
VOC    

  دستی
گرم   150-250

   در مترمربع

 2گالن    ساعت 2-4
 لیتری  2.5و 

 آب

 

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 مناسب برای زیرسطح دارای گرمایش •

 تقریبا بدون بو •

 تھ پایینویسکوزی •

 1بھ  1ترکیب آسان  •

 خشک شدن سریع •

 ابزار:

    

 غلتک آستر، سبز

-مناسب برای زیرسطح
ھای زبر و جاذب 

 مسطح

 غلتک آستر، سفید

-مناسب برای زیرسطح
ھای جاذب مسطح و 

 کاری شدهکاشی

 دستھ غلتک فریم غلتک



 

 ترکیب خودترازگیر
سازی پارکت و و ھمچنین برای آماده در تمام شرایط  پخش و خودترازگیر روبیو مناسب برایترکیب آسان

ھای جاذب مثل توان روی تمام زیرسطحآل است. از این محصول میھای سفت و نرم ایدهپوشسایر کف
جاذب مانند کاشی سرامیک بھره برد. این محصول در دو و سیمان و حتی غیر آغازگر زیر کف انیدریت

 جود است.مو F-پخشپخش و آساننسخھ آسان

وجھ تمایز این محصول روبیو  میکس شدن آسان بدون ایجاد گرد و غبار است. این محصول بھ آب کمتری 
پخش و ترکیب آسانشود. ھای قدیمی نیاز داشتھ و بھ ھمین دلیل زودتر خشک مینسبت بھ نمونھ

 یکدست باقی خواھد ماند.  ھمیشھخودترازگیر روبیو 

 

 

 

 

 پخش روبیوآسان

 
 میلی متر 15تا  3گیری در یک الیھ بین تراز

این محصول روبیو یک ماده ترازگیر سیمانی باکیفیت بوده کھ بھ شکل پودر آماده برای ترازگیری کف 
 شود. استفاده می

0% 
VOC    

  دستی
گرم   150-250

   در مترمربع

پاکت    ساعت  1-2
 کیلویی 25

 آب



 

 فرد:بھھای منحصرویژگی
 فاده رو تمام انواع زیرسطح بھ شرط زیرسازی مناسبقابل است •

 قابلیت مخلوط أن آسان بدون ایجاد غبار •

 سخت و خشک شدن سریع •

 درجھ) 20ساعت (دمای  2تا  1قابل استفاده پس از  •

 VOCفاقد  –زیست دوستدار محیط •

 خودترازگیر و قابلیت پخش شدن عالی •

 آماده •

 انقباض کم •

 کیلویی) 25لیتر  برای کیسھ  4.75( %19میزان آب اضافھ شده:  •

 

 (تقویت شده با فیبر) F-پخشآسان

 
 با گرمایش کف میلی متر 30تا ترازگیری در یک الیھ 

این محصول روبیو یک ماده ترازگیر سیمانی باکیفیت و تقویت شده با فیبر بوده کھ بھ شکل پودر آماده 
 ھست. شود و مناسب گرمایش کف نیزبرای ترازگیری کف استفاده می

0% 
VOC    

  دستی
گرم  کیلو 1.75

   در متر مربع

پاکت    ساعت  1-2
 کیلویی 25

 آب

 



 فرد:بھھای منحصرویژگی
 قابل استفاده رو تمام انواع زیرسطح بھ شرط زیرسازی مناسب •

 قابلیت مخلوط أن آسان بدون ایجاد غبار •

 سخت و خشک شدن سریع •

 درجھ) 20مای ساعت (د 2تا  1قابل استفاده پس از  •

 VOCفاقد  –زیست دوستدار محیط •

 خودترازگیر و قابلیت پخش شدن عالی •

 آماده •

 انقباض کم •

 کیلویی) 25لیتر  برای کیسھ  4.5( %18میزان آب اضافھ شده:  •

 

 ابزار:

 

غلتک ھوازدایی  کفش میخی
 (دی اریتور)

کاردک فوری 
 استیل ضدلک

 کاردک ضدلک ..............

 



 پیوند روبیوچسب پارکت آسان

 

پیوند روبیو، را عرضھ کند. روبیو مونوکوت مفتخر است کھ جدیدترین عضو خانواده روبیو، یعنی آسان
و  آوری سیالن پلیمر ای مخصوص پارکت است کھ براساس فنمادهاین محصول نسل جدید چسب یک

 ساختھ شده است. آبسان سازبدون 

 پیوند روبیوآسان
بر این ویژگی، این چسب در تمام شرایط برای تمام انواع چوب بکار برد. عالوه تواناین محصول را می

ھا، نبوده و جنس آن کننده، مثل آب یا سایر حاللنظیر است زیرا دارای ھیچ عامل نرمدر نوع خود بی
سخت و کشسانی است. ھمچنین این چسب از دوام طوالنی برخوردار بوده چسبندگی برای مدت زیادی 

 نیز ھست. ISO 17178این محصول منطبق بر استاندارد  شود.یحفظ م

0% 
VOC    

  دستی
گرم  800-1300

   در متر مربع

سطل    ساعت  12
 کیلویی 16

 290کارتریج: 
 میلی

-پاک
 RMCکننده 

 

 پیوند روبیو چیست؟دلیل تفاوت آسان
  قابل استفاده در تمام شرایط برای تمام انواع چوب 

 ،کنندهسخت و کشسانی، فاقد عوامل نرم چسب بادوام 



  جایگزین باکیفیت برای چسبPU 

 فاقد  –زیست دوستدار محیطVOC 

 مقاومت باال و قدرت پوشانندگی 

 العادهچسبندگی فوق 

 بدون خطر آسیب بھ سطح 

 خشک و سفت شدن سریع 

 ھا و استانداردھامنطبق با تمام نرم 



 ابزار:

 

 وزاییکی و کف تاپیس، مناسب برای پارکت مB7اسپریدر 

 

فرآوری شده چند الیھ، یا ھای ناتمام یا پیش، مناسب برای پارکتB15اسپریدر 
 میل پارکت سفت 15نوارھای 

میل طرح خاص یا  23میل پارکت سفت،  22، مناسب برای نوارھای B16اسپریدر 
 ھای سفت و کامپوزیتتختھ

 

 

 کاربرد عمومی

، از جملھ پارکت و زیرسازی ب و زیرسطحاین چسب برای تمام انواع چو
 ھای چالشیپنبھ و سایر چوبدار، چوبشده، چوب طرحسفت و مھندسی

ھا را یکجا دارد، یعنی استحکام این نوع چسب بھترین ویژگیمناسب است. 
اند، و ھمچنین منطبق با و خاصیت کشسانی در آن با ھم ترکیب شده

 است. ISO 17178استاندارد 

 
 کنندهگی بادوام، محکم و کشسانی و فاقد عوامل نرمچسبند

مشتریان خواھان پارکت عالی ھستند کھ با گذر زمان تاب برنداشتھ و درز 
کننده نبوده و نیندازد. بھ ھمین خاطر است کھ چسب ما دارای عوامل نرم

 شوند.محکم و کشسانی است. این دو خاصیت سبب بادوام شدن چسب می

 
 زیستدوستدار محیط

زیست خطری ندارد. طیاین چسب فاقد حالل بوده و در نتیجھ برای مح
، این چسب حسیاست پوستی ایجاد نخواھد کرد. ایزوسیاناتھمچنین با نبود 

آسانی از سطل پاک کرد و درنتیجھ سطل توان بھمانده چسب را میباقی
 قابل بازیافت است.



 

 مقاومت و پوشانندگی باال

ھای رئولوژیکی دلیل اصلی مقاومت باالست. این ودنیانتخاب درست افز
راحتی روی بافت چوب پخش شده و شود کھ چسب بھویژگی موجب می

 سطح پارکت کامال صاف و یکدست شود.

 

 عایق ماندگار صدا

 2kB-DIN EN150 717-2منطبق با استاندارد: 

 

 چسبندگی عالی

در البراتوار و ھم در محل ھای متعدد ھم پیوند روبیو مورد آزمایشآسان
گوییم کھ بھ لطف پروژه قرار گرفتھ است. بنابراین، با اطمینان و افتخار می

وجود ترکیب پلیمر، این محصول دارای قدرت چسبندگی عالی است. بھ 
ھمین دلیل، در شرایط معمولی، نیازی بھ زدن آستر بھ زیرسطح سالم 

 ای فنی مراجعھ شود. ھنیست. برای اطالعات بیشتر بھ صفحھ داده

 
 کاری شدهبدون آسیب بھ سطح پرداخت

کننده نبوده و در نتیجھ ترکیب آن در طول زمان تغییر این چسب حاوی نرم
کند. بھ ھمین خاطر نیازی بھ نگرانی در مورد تخریب سطح پارکت نمی

 کند. وجود ندارد زیرا این محصول بھ عمق چوب نفوذ نمی

 
 PUای برای چب دومادهجایگزین باکیفیت 

بھ دلیل خاصیت خشک شدن سریع، چسبندگی خوب و ویژگی استحکام و 
شود. ) استفاده میPU( پلی یورتن کشسانی، در چسب پارکت معموال از 

-پیوند روبیو ھمین مزایا را دارد بدون اینکھ معایب چسب دوچسب آسان
ن چسب فاقد بو بوده، ای را داشتھ باشد. با داشتن تنھا یک ماده PUای ماده
مانده آن از روی سطوح بھ آسانی پاک شده، و بھ دلیل نبود باقی

 کند.، ھیچ حساسیتی برای پوست ایجاد نمیایزوسیانات

 
 قابلیت خشک شدن سریع و بادوام

ھای توان پولیش زد کھ نسبت بھ نمونھساعت می 12پارکت را پس از 
شود. ھمچنین، بھ دلیل نبود ی میجویمیزان زیادی در وقت صرفھدیگر بھ
 العاده برخوردار است.کننده، این محصول از چسبندگی فوقماده نرم



 
 ھامنطبق با تمام استانداردھا و آزمایش

 

 

 

 شدن زودھنگامکننده = جلوگیری از کھنھنبود مواد نرم

این شوند. ت مصنوعی اضافھ میکننده مایعات روغنی ھستند کھ برای انعطاف بیشتر  بھ محصوالمواد نرم
شوند. اما در کند، موجب کشسانی شدن چسب میپذیر و نرم  میرا انعطافمواد مانند آب کھ خاک رس 

دھد. این فرایند کننده، چسب خاصیت کشسانی خود را از دست میطی زمان، با از بین رفتن این مواد نرم
 یابد.در صورت وجود گرمایش کف سرعت می

-تر، بادوامکننده بوده ولی دارای میزان زیادی پلیمر است کھ چسب را سختیوند روبیو فاقد مواد نرمپآسان
شود کھ ترکیب چسب در طول زمان تغییر نکرده و خطر نماید. این ویژگی موجب میتر میتر و چسبنده

طی با گرمایش کف شدن زودھنگام وجود ندارد. بھ ھمبن دلیل این محصول بسیار مناسب برای محیکھنھ
 است.

 

                                  

 

 کاری سطحالیھ پرداخت

 پارکت

 کنندهچسب پارکت + مواد نرم



 

 بافت پارکت

 

 

 کنندهحرکت مواد نرم

 کاری سطحالیھ پرداخت

 پارکت

 کنندهمواد نرمحرکت چسب پارکت + 

 ماند.چیز در جای خود باقی میھمھ

اندازه منعطف و نرم چوب را نیز  نرم کرده و چسب خیلی خشک ھم احتمال دارد دچار ازچسِب بیش
و  ازحد و تغییرشکلشدن بیشپیوند روبیو با دادن انعطاف کافی بھ چوب مانع از نرمشکستگی شود. آسان

-استفاده میعنوان درزگیر نیز آسانی سمباده زده شده و بھشود. این نوع چسب ھمچنین بھآن می برآمدگی
 شود.

 

 

 پارکت                                  

 چسب پارکت

 زیرسازی



 

 

 چسب پلیمر

 

 

 پیوند روبیوپذیِر آسانچسب بادوام، محکم و انعطاف

 پارکت

 چسب پارکت

 زیرسازی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 روبیو پیوندگام بھ گام آسان 1.2.3.برنامھ 

 

 ددما و رطوبت محیط را چک کنی

 ≥ھای گچ بایستی رطوبتی بھ میزان دیوار ھا و الیھ
 کاری نیز باید کامال خشکداشتھ باشند. کاشی 5%

تا  50شده باشد. رطوبت ھوای پیشنھاد شده باید بین 
-توان با دستگاه رطوبتکار  را میباشد. این 60%

مانده در گیری کرد. رطوبت باقیسنج ھوا اندازه
 دارد. زیرکف بھ نوع آن بستگی

  :(بدون گرمایش کف) زیرکف سیمانی
2.5% 

  :(با گرمایش کف) 1.5زیرکف سیمانی% 

  :(سنتی بدون گرمایش کف) 1انیدریت% 

  :(سنتی با گرمایش کف) 0.6انیدریت% 

  :0.6انیدریت% 

 

 سازی زیرسطحآماده

 مسطح 

 خشک 

 فاقد چربی 

 بدون تََرک 

 محکم از لحاظ فیزیکی 



 

 اری)(اختی 1آستر روبیو آسان

 آستر آکوآ روبیوآسان

 کننده پیوند روی زیرسطحافزودنی و تثبیت-
 ھای سخت و صیقلی مانند کاشی سرامیک

 روبیو 2C Epoxy  آسترآسان

  مناسب برای گرمایش کف، زیرکف
مانده ھای قدیمی با تھانیدریت، نوسازی کف

عنوان استحکام کف برای چسب کھنھ و بھ
 کیفیتھای بیکف

  عنوان عایق رطوبتی دو الیھ بھکاربرد در 

 

 (اختیاری) 1) روبیو Fپخش (آسان

 پخش روبیوآسان

  میل. 15ماده سیمانی و خودترازگیر تا 

 F-پخش روبیوآسان

  

 شده با ماده سیمانی و خودترازگیر تقویت
میل. مناسب برای محیط بدون  30فیبر تا 

 گرمایش کف 

 

 پیوند روبیوچسباندن با آسان

 دقیقھ 45ورد نیاز برای چسبندگی: زمان م 

  :اسپریدرB7- B15- B16 

  15دمای چسب: حداقل° C  برای اثربخشی



 بھینھ

 کیلویی یا کارتریج  16بندی: سطل بستھ
برای چسباندن  گرم) 493میلی ( 290

 قرنیز و درزگیری.

  ساعت می 12زمان خشک شدن: پس از-
توان کف را پولیش زد یا استفاده کرد کھ 

ھ شرایط محیطی و ضخامت الیھ بستگی ب
رطوبت  C / 60%   °23چسب دارد (

  ) نسبی

 

 نصب پارکت

 ھای باقی مانده پیش ازخشک شدن تمام لکھ
کننده روبیو مونوکوت از چسب را با پاک

 بین ببرید.

 کاری سطح آسیب مراقب باشید الیھ پرداخت
 نبیند.

 شده چسب را تنھا با ابزار ھای سفتقسمت
 ز بین برد.توان امی

 کننده روبیو ابزار مورد استفاده را با پاک
 نظافت کنید.

 .دستانتان را با آب و صابون بشویید 

  با روغن مناسب روبیو مونوکوت سطح را
 کاری نمایید.پرداخت
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 روبیو مونوکوت:
زیست زیست کھ حافظ سالمت کاربر و محیطمحیط محصوالت دوستدار

 ھستند.
شود. ھدف محصوالت روبیو زندگی پرسنل روبیو مونوکوت در کنار چوب و با آن سپری می تمام

انگیز آن و ھمچنین افزایش ھای شگفتھا و طرحمونوکوت محافظت از زیبایی طبیعی چوب در تمام رنگ
  دھد.حفظ حس و ظاھر طبیعی چوب تمرکز اصلی ما را تشکیل می عمر چوب است.طول

 

 )VOC، نخستین روغن فاقد ترکیبات آلی فّرار (روبیو مونوکوت

ھاست کھ در مجموعھ روبیو مونکوت آغاز شده است، و حتی سھ سال پیش از تحقیقات در این زمینھ مدت
ای برای پیشگیری از انتشار گازھای مضر قائل ، تیم ما اھمیت ویژهVOCاجرا شدن قانون پیشگیری از 

موضع  VOC %0ھم کھ ھنوز قابل بحث است بسنده نکردیم، و   VOC بود. ما حتی بھ میزان پایین
 شفاف ماست.  از ھمان ابتدا، 

آوری نوین کھ با حذف عوامل مضر کیفیت اساس عملکرد روبیو مونوکوت پیوند مولکولی است: یک فن
ذف نماید. در انتھا، مفتخریم کھ اعالم کنیم کھ چارچوب حوچرای محصوالت روبیو را تضمین میچونبی

 بود.  2010تر از قانون جاری در سال ترکیبات آلی فّرار کھ از ابتدا  برای خود درنظر گرفتیم بسیار جدی

VOC (ترکیبات آلی فّرار) چھ ھستند؟ ھا 

-این یک اصطالح کلی برای اشاره بھ مواد شیمیایی است کھ پس از استفاده از روغن در ھوا پخش می
 شود.  و فّرار بھ بخار شدن این اجزا حین خشک شدن اطالق می شوند. آلی بھ بافت شیمیایی اجزا

 

 

 

 چرا این مواد خطرناک ھستند؟



زیست مضر است. کنند ھم برای انسان و ھم برای محیطآزاد میسمی  استفاده از محصوالتی کھ بخار 
وه، این مواد عالشود. بھھای آلرژیک، مشکالت تنفسی و بینایی میمنجر بھ واکنش VOCتماس بسیار با 

کنند. بی دلیل نیست کھ مراحع قانونی خود را ای منتشر میخانھگلروی الیھ اوزون تأثیر گذاشتھ و گاز 
 ملزم بھ پیشگیری کردند. 

ھا را بکلی متوقف کنندگان استفاده از آندارند، تولید VOCھای مضری کھ ترکیبات رغم ویژگیعلی
ھا سر باز آن کلی دارند، اما از حذفترین حد ممکن نگھ میت را در پایینھا میزان این ترکیباند. آننکرد

-نقش زیادی در کارآیی بھینھ محصوالت سنتی پرداخت VOCزنند. این بدین خاطر است کھ ترکیبات می
-با این وجود، اساس عملکرد روبیو مونوکوت پیوند مولکولی است: یک فن کردند.کاری چوب ایفا می

 نماید.وچرای محصوالت روبیو را تضمین میچونھ با حذف عوامل مضر کیفیت بیآوری نوین ک

 VOCساز) و کننده (آبسانبدون مواد نرمپیوند روبیو: چسب آسان

پیوند روبیو کھ دارای محتویات پایدار تصمیم گرفتیم با تولید چسب پارکت آسان 2016ھمچنین در سال 
زیست باشیم. این محصول فاقد ھرگونھ حالل بوده و برای محیطزیست است حافظ سالمت کاربر و محیط

عالوه، رساند. بھدر این چسب خطر ناراحتی پوستی را بھ حداقل می ایزوسیاناتمضر نیست. ھمچنین نبود 
 شود.بازیافت بودن سطل نمیراحتی از سطل جدا کرد کھ مانع از قابلتوان بھچسب اضافی را می

 

 

 المللیینھای بنامھگواھی

المللی گواه تمرکز ما بر کارآفرینی مدارک اھدا شده بھ محصوالت ما از سوی مؤسسات متعدد مستقل و بین
 پایدار است. در ادامھ فھرست مھمترین مدارک اھدا شده بھ ما را خواھید دید:

 

 

 

  Eurofinsطالیی آسایش ھوای منزل نشان 



 

کاری چوب است کھ موفق بھ گرفتن این مینھ پرداختفعال در ز روبیو مونوکوت نخستین مجموعھ
نمایانگر تمرکز روبیو مونوکوت بر باالبردن  Eurofinsبرچسب شد برچسب طالیی آسایش ھوای منزل 

کیفیت محیط سالم منزل است. این برچسب گواھی انطباق با قوانین پیشگیری از انتشار گازھای مضر 
خواھیم این اطمینان را بھ مشتریان خود بدھیم کھ زمانیکھ حرف از مورد تأیید اروپاست. با این نشان می

 آید، محصوالت ما، چھ حاال و چھ در آینده، از ھر نظر ایمن ھستند. انتشار گازھای سمی بھ میان می

 

0% VOC (ترکیبات آلی فّرار) 

 

 VOCاد تا میزان قرار د گاز كروماتوگرافي) محصوالت ما را مورد سنجش Eccaیک البراتوار مستقل (
 ھا را مشخص نماید.موجود در آن

در کنار محصوالت در کاتالوگ درج شده  این برچسبدارای این نشان ھستند؟  RMCکدام محصوالت 
 است. 

 

 +Aبرچسب 

 

 +Aای بین گیری کرده و رتبھدر محصوالت اندازهرا  VOCقانون وضع شده در فرانسھ کھ میزان  
 دھد.ھا می(باالترین میزان انتشار) بھ آن Cار) تا ترین میزان انتش(پایین

در کنار محصوالت در کاتالوگ درج شده  این برچسبدارای این نشان ھستند؟  RMCکدام محصوالت 
 است. 

 U – DiBtبرچسب 



 

مؤسسھ مستقل و رسمی در آلمان کھ میزان انتشار گاز را در محصوالت صنعتی مورد استفاده در فضای 
نجد. دارا بودن این نشان برای محصوالتی کھ در فضاھای داخلی عمومی مانند مطب پزشکان، سداخلی می
 ھا الزامیست.ھا، ادارات و مغازهبیمارستان

در کنار محصوالت در کاتالوگ درج شده  این برچسبدارای این نشان ھستند؟  RMCکدام محصوالت 
 است. 

 

FR-certificate Bfl-S1 

 

اساس این استانداردھای دھد، بروکوت، کھ مجموعھ ضدحریق ما را تشکیل میمون FRمجموعھ روغن 
EN 13501-1 ،EN ISO 11925-2 و ،EN ISO 9239-1  آزمایش شده است. ما پیشرو در اخذ

 بندی برای یک مجموعھ روغن است. باالترین رده Bنامھ ھستیم. گواھی Bfl-S1نامھ گواھی

S1 دنبال ر انتشار دود است. این چیزیست کھ ھمواره در بخش طراحی بھگر میزان محدودیت دنیز نشان
 دستیابی بھ آن بودیم.

  

 

 

 

 

 EN 71-3بازی استاندارد اسباب

 



مشی اروپایی تنظیم کننده کاربرد برخی فلزات سنگین خطرناک مانند باریوم، کادمیوم و جیوه در این خط
و  Plus 2Cکاری شده با روغن دھد کھ چوب پرداختمی بازی است. این تصمیم نشانانواع مختلف اسباب

ساطور، اوپن آشپزخانھ و عالوه، تختھمحافظ ھیبریدی چوب مونوکوت ھیچ خطری برای کودکان ندارد. بھ
خطر اند برای استفاده در منزل کامال بیکاری شدهسطوح میزھایی کھ با محصوالت مونوکوت پرداخت

 ھستند. 

 

M1 

 

 بندیبندی بھبود تولید و کاربرد مصالح ساختمانی دارای استاندارد آالیندگی است. این دستھھدف این دستھ
مصالح بکار رفتھ در فضاھای کاری و مسکونی برطبق کیفیت مقررات مربوط بھ آالیندگی  کنندهمشخص

 نمایانگر میزان پایین آالیندگی است. M1و سالمت ھوای داخلی است. 

 

 آکادمی روبیو

 و دانش در خدمت مشتریتجربھ 

 

 آموزش سفارشی مشتری –مرکز آموزش 

رنگی بھترین نتیجھ را روی یک نوع چوب برای مثال، "سمباده زدن طبق قواعد" بھ چھ معناست؟ چھ پیش
 محصول مشخص باید مدنظر قرار دھید؟انتخاب یک خاص خواھد داشت؟ چھ چیزھایی را برای 

ه آموزشی توسط کارشناسان ما در آکادمی روبیو پاسخ داده خواھند ھا و بسیاری دیگر در دوراین پرسش
 شد.

کوتاه نظری، فورا شروع بھ کسب دانش عملی خواھید کرد. بستھ بھ حوزه مورد نیاز  پس از یک دوره 
گیرد.  مشتری، این کار در یک سالن با تجھیزات کامل صنعتی یا در محل برای استفاده دستی صورت می

 ن دو نیز ممکن است.ترکیبی از ای



 

 دھیم اطمینان داریمما از آنچھ وعده می –محیط آزمایش 

رسد. در این ھای تست بھ دست مشتری میمحصوالت ما تنھا پس از آزمایش کامل در البراتوار یا سالن
، میزان مصرف را اندازه ھای مختلف استفاده محصول را آزمایش کردهھا، کارشناسان ما روشمحیط

ھای مورد پس از خشک شدن تختھ چوب کنند. و زمان مورد نیاز خشک شدن را نیز نظارت می گرفتھ،
ھا شود. تمام این کارھا دربرابر رطوبت و خش نیز تست میشوند. مقاومت آنآزمایش کنار گذاشتھ نمی

 شوند: اطمینان از قابلیت محصول بھ انجام وعده. برای رسیدن بھ یک ھدف انجام می

 

 با ماتماس 

ھای مشخص خود را بھ آدرس  آیا عالقمند بھ آموزش سفارشی فروشندگان یا مشتریان خود ھستید؟ خواستھ
academy@rubiomonocoat.com ایمیل نمایید . 

 

 

 

 

 

 

 دفاتر روبیو

 روبیو مونوکوت، برندی کھ بھ سرعت در حال گسترش است.

 

mailto:academy@rubiomonocoat.com


 مجموعھ روبیو مونوکوت! اتفاقات

ساختار شرکت شاھد تغییرات اساسی در برای تثبیت رشد پایدار  و ھمچنین ارائھ سطح عالی از خدمات، 
، یک کارخانھ کامال جدید عملیاتی شد، کھ منحصرا بھ محصوالت روبیو 2016. در تابستان سال ھستیم

ھا، اعم از اداری، ثبت، انبار، تمامی فرآیند یموجود افزایش مونوکوت اختصاص یافت. عالوه بر
اتوماسیون شدند. این موجب خواھد شد کھ تحویل محصول و خدمات را  بندی سفارشزنی و بستھبرچسب

 با سرعت بیشتر و کارآمدتر بھ انجام برسانیم.

1906 

 

 

بھ عنوان  Muylle-Faconتاسیس 
 سازنده بتونھ چسبی

 

صوالت عرضھ نخستین مجموعھ مح 1962
 محافظ چوب

آغاز بھ کار شرکت با تولید روغن بر  2000
 آوری پیوند مولکولیاساس فن

2016 

 

 

عملیاتی شدن کارخانھ جدید روبیو 
 مونوکوت

 

 دفاتر نمایندگی
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