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DUURZAAM

TIPS VOOR GEBRUIK
Voor een optimaal resultaat van de Rubbol 

plus producten adviseren wij onderstaande 

in acht te nemen bij de verwerking.

•  Let op de laagdikte. Veelal worden

producten te dik aangebracht met als

gevolg een trage droging

•  Producten zijn gereed voor gebruik.

Verdunning is niet nodig. In de Rubbol

plus producten zit minder verdunning.

Een overmaat aan verdunning leidt tot

versneld glansverlies

•  Gebruik fi jn schuurpapier of een

schuurmatje voor het schuren van een

verse laag  grondverf, voorlak of afl ak

•  Bij toepassing van alkydharsproducten

binnen kan donkervergeling ontstaan

Uitstekende kwaliteit en duurzaamheid 
voor buitenschilderwerk
Ervaar de duurzaamheid van de kwaliteitsproducten van  Rubbol plus. Een complete 

productlijn die bestaat uit een grondverf, een halfglanzende voor-en afl ak, een 

zijdeglanslak, een hoogglanslak en een zeer duurzame gesiliconiseerde hoogglanslak. 

Deze producten kenmerken zich door een uitstekende vloei, een prettige verwerking 

en een hoge dekkracht. Duurzaam werken met behoud van kwaliteit!



RUBBOL PLUS
De complete productlijn
Het Rubbol plus assortiment bestaat uit een vijftal producten. 

Een grondverf voor de basis en een viertal lakken in verschillende 

glansgraden voor de afwerking.

ERKENDE SIKKENS KLEUREN
Alle Rubbol plus producten kunnen op de kleurenmengmachine in veel kleuren gemengd worden. Nieuw zijn de Erkende 

Sikkens kleuren; een tijdloos kleurenpalet, speciaal samengesteld door de Erkend Sikkens Specialist.

https://www.bestel-verf.nl/grondverf/grondverf-voor-buiten/sikkens-rubbol-primer-plus-grondverf
https://www.bestel-verf.nl/sikkens-hoogglans-verf/hoogglans-verf-voor-op-hout/sikkens-rubbol-az-plus-hoogglans-verf
https://www.bestel-verf.nl/schakelverf/sikkens-verf/sikkens-rubbol-eps-plus
https://www.bestel-verf.nl/zijdeglans-verf/sikkens-zijdeglans-verf/zijdeglans-verf-voor-buiten/sikkens-zijdeglans-verf/sikkens-rubbol-satura-plus-zijdeglans-verf
https://www.bestel-verf.nl/hoogglans-verf/hoogglans-verf-voor-op-hout/sikkens-rubbol-sb-plus-hoogglans-verf


Product 
omschrijving

Toepassing

Eigenschappen

Glansgraad

Rubbol Primer plus

Hoogwaardige 

dekkende grondverf 

voor buiten

Het gronden en 

overgronden van 

geveltimmerwerk. 

Het overgronden van 

reeds voorbehandeld 

staal, non-ferro 

materialen en 

kunststoffen

Prettige verwerking 

Hoge dekkracht

Uitstekende vulling

Uitstekende vloeiing

Goed schuurbaar

Uitstekende droging 

en doordroging

≤ 20GU/60º

Rubbol EPS plus

Dekkende 

halfglanzende 

overgrondlak en afl ak 

voor buiten

Het overgronden 

en afl akken van 

geveltimmerwerk, 

staal, non-

ferro metalen 

en kunststoffen 

die volgens de 

voorschriften zijn 

voorbehandeld

Goede vulling

Prettige verwerking

Vochtregulerend

Hoge dekkracht, ook 

op scherpe kanten

50-70 GU/60º

Rubbol Satura plus

Dekkende kras- en 

slijtvaste zijdeglanslak 

voor buiten

Het zijdeglanzend 

afl akken van 

hout, staal, non-

ferro metalen 

en kunststoffen 

die volgens de 

voorschriften zijn 

voorbehandeld

Kras- en slijtvast

Fraaie lage zijdeglans

Prettige verwerking

Uitstekende droging 

en doordroging

20-30 GU/60º 

Rubbol AZ plus

Dekkende 

hoogglanslak voor 

buiten

Het afl akken van 

hout, staal, non-

ferro metalen 

en kunststoffen 

die volgens de 

voorschriften zijn 

voorbehandeld

Universele 

hoogglanslak

Uitstekend glans- 

en kleurbehoud

Prettig verwerkbaar

> 80 GU/20º

Rubbol SB plus

Dekkende 

hoogglanzende afl ak 

voor buiten met uniek 

glansbehoud 

Het afl akken van 

hout, staal, non-

ferro metalen 

en kunststoffen 

die volgens de 

voorschriften zijn 

voorbehandeld. 

Rubbol SB plus 

is door de lange 

levensduur bij uitstek 

geschikt om te 

worden toegepast in 

onderhoudssystemen 

voor buitenschilder-

werk

Esthetisch zeer fraaie 

hoogglanslak

Uitstekend glans- 

en kleurbehoud

Uitstekende vloei

Prettige verwerking

> 80 GU/20º

DE PLUS PRODUCTEN IN HET KORT

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 23 44
F 071 - 308 32 73
www.erkendsikkensspecialist.nl

MEER WETEN OVER RUBBOL PLUS?
De uitgebreide technische details en systemen vindt u in de 

technische documentatie in de productselector op www.sikkens.nl. 

Of vraag ernaar bij uw Erkend Sikkens Specialist.

06
/1

1

https://www.bestel-verf.nl/hoogglans-verf/hoogglans-verf-voor-op-hout/sikkens-rubbol-sb-plus-hoogglans-verf
https://www.bestel-verf.nl/sikkens-hoogglans-verf/hoogglans-verf-voor-op-hout/sikkens-rubbol-az-plus-hoogglans-verf
https://www.bestel-verf.nl/zijdeglans-verf/sikkens-zijdeglans-verf/zijdeglans-verf-voor-buiten/sikkens-zijdeglans-verf/sikkens-rubbol-satura-plus-zijdeglans-verf
https://www.bestel-verf.nl/schakelverf/sikkens-verf/sikkens-rubbol-eps-plus
https://www.bestel-verf.nl/grondverf/grondverf-voor-buiten/sikkens-rubbol-primer-plus-grondverf



