
Rubbol XD Semi-gloss is een halfglanslak die net als 

de Rubbol XD Gloss, een maar liefst 30 procent langere 

levensduur heeft dan alle andere topproducten. 

Door de unieke bindmiddel combinatie zijn de beide 

producten dé standaard voor buiten. Met de juiste 

applicatie en voorbehandeling kan een levensduur 

van acht tot tien jaar behaald worden.

RubbOl xD 
SEMI-glOSS

HAlFglANS lAk 
VOOR buITEN 
MET EEN ExTREEM 
lANgE lEVENSDuuR

RubbOl xD 
SEMI-glOSS

BUITENGEWOON 
LANGE LEVENS-
DUUR

UITSTEKENDE 
LICHTECHTHEID

HOGE DEKKRACHT

PRETTIGE 
 VERWERKING



07
/1

1 
SA

P 
60

59
24

0

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3
2170 BA Sassenheim
T 071 - 308 34 00
F 071 - 308 32 73
E info@sikkens.nl
I www.sikkens.nl

DE OVERTREFFENDE TRAP 
VAN INNOVATIE
De markt en de overheid stellen hoge eisen aan schilderwerk. 

Op het gebied van efficiency, onderhoud, levensduur en 

milieu. Maar ook op technologisch, economisch en esthetisch 

vlak. Het ambitieuze ontwikkelingsprogramma dat Sikkens 

startte, heeft geleid tot de compleet nieuwe StAR-technologie. 

Een naam die recht doet aan de bijzondere, ‘star-performing’, 

eigenschappen van een eveneens compleet nieuw alkydbind-

middel. Deze alkydhars vormt de basis van een zeer duurzame 

verf die voldoet aan alle hedendaagse eisen én die van morgen: 

Rubbol XD Semi-gloss.

TwEE jAAR ExTRA gARANTIE
Rubbol XD Semi-gloss is door de lange levensduur bij uitstek 

geschikt om te worden toegepast in onderhoudssystemen voor 

buitenschilderwerk. Door de juiste combinatie van voor bewerking 

en de opbouw van het verfsysteem kan een langdurig mooi 

resultaat worden verkregen. 

Dit leidt tot een ongeëvenaard rende ment van het onderhoud. 

Mét twee jaar extra garantie. Waarbij overschilderen pas 

nodig is na acht tot tien jaar. Zo kan de onderhoudscyclus 

worden verlengd met een grote kosten besparing als resultaat. 

Een lange levensduur en economisch dus!

VERPAkkINg
Verkrijgbaar in verpakkingen van 1 l en 2,5 l, in wit, zwart 

en vrijwel alle kleuren uit het  Sikkens 4041 Color Concept, 

de RAL kleurcollectie en de Sikkens Kleur selectiewaaier.

MEER wETEN OVER  
RubbOl xD SEMI-glOSS?
De uitgebreide technische details en systemen vindt u 

in de technische documentatie in de product selector op 

www.sikkens.nl. Of vraag ernaar bij uw Sikkens contact-

persoon of het Sikkens Service Center bij u in de buurt.


