RUBBOL
FINURA
Elke schilder heeft zo zijn eigen werkwijze en
methodes. Wat voor de één perfect werkt, hoeft
niet per definitie goed te werken voor de ander.
Met Rubbol Finura High gloss en Rubbol Finura Satin
komt Sikkens tegemoet aan die verscheidenheid.

NIEUW VAN SIKKENS
De laatste tijd zijn er diverse nieuwe lakken op de markt gekomen die minder oplosmiddelen bevatten.
Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van de schilder. De nieuwe generatie lakken is vaak wat
lastiger te verwerken. Dit geldt niet voor de Rubbol Finura door toepassing van de laatste urethaan
technologie. Dat is beter voor het milieu én de gezondheid van de schilder.

GEMAKKELIJK
TE VERWERKEN
GOEDE DOOR
DROGING
EENVOUDIGE LAAG
DIKTECONTROLE

URETHAANTECHNOLOGIE
Rubbol Finura High gloss en Rubbol Finura Satin zijn lakken die worden gemaakt op basis van
urethaantechnologie. Het grote voordeel van deze technologie is dat de lakken ‘ouderwets’ gemakkelijk
te verwerken zijn. Andere voordelen zijn dat Rubbol Finura kras- en slijtvast is, een goede doordroging
heeft, minder gevoelig is voor temperatuurverschillen en goed bestand is tegen donkervergeling.
Verder is laagdiktecontrole heel eenvoudig.

KOSTENPLAATJE
Wat levensduurverwachting betreft zit Rubbol Finura op het niveau van Rubbol AZ plus. En de prijs is
scherp te noemen. U twijfelt nog? Goede reden om Rubbol Finura gewoon eens te proberen. De lak
is ook verkrijgbaar in kleinere verpakkingen van 500 milliliter.

VOORDELEN VAN RUBBOL FINURA OP EEN RIJ

MEER WETEN OVER RUBBOL FINURA?
De uitgebreide technische details en systemen vindt u in de technische
documentatie in de productselector op www.sikkens.nl. Of vraag ernaar bij uw
Sikkens contactpersoon of het Sikkens Service Center bij u in de buurt.
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- Gemakkelijk te verwerken
- Kras- en slijtvast
- Eenvoudige laagdiktecontrole
- Goede doordroging
- Minder gevoelig voor temperatuurverschillen
- Duurzaamheid op het niveau van Rubbol AZ plus
- Goedkoper dan Rubbol AZ plus en Rubbol Satura plus
- Ook verkrijgbaar in verpakking van 500 ml

