
FOCUS ON QUALITY AND A HEALTHY INDOOR ENVIRONMENT

RUBIO MONOCOAT OIL

Other International certifi cates 
Our focus on sustainable entrepreneurship is refl ected 
in the certifi cates our products have been awarded by 
numerous independent, international institutes. In addi-
tion to the certifi cates mentioned above, here are some 
others we have been awarded: 

FR-certifi cate Bfl -S1
The RMC FR Oil System, our fl ame-retardant oil system, has 
been tested in accordance with the following standards: 
EN 13501-1, EN ISO 11925-2 and EN ISO 9239-1. Achieving 
a Bfl  s1 rating is a fi rst. The B-certifi cate is the highest 
classifi cation ever achieved by an oil system.

The s1 refers to the extent that smoke development is lim-
ited. This is something we consistently strived to achieve 
during the development phase.

Toy standard EN 71-3
This European guideline regulates the migration of certain 
hazardous heavy meatls like barium, cadmium and mer-
cury etc. in different types of toys. The decision refl ects 
that wood treated with RMC Oil Plus 2C or RMC Hybrid 
Wood Protector is safe for children. It also means that 
chopping boards, kitchen worktops, tabletops, etc. that 
have been treated with RMC Oil Plus 2C are also safe for 
domestic use.

When you create a healthy indoor environ-
ment for your customers, you create value 
for your business. Take the guesswork out 
of choosing products with low emissions. 
Always choose products that carry the 
Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold certifi cation.

Visit www.indoor-air-comfort.com 
to learn more.
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ZAMĚŘENO NA KVALITU A ZDRAVÝ INTERIÉR

RUBIO MONOCOAT OIL

Použitím nízkoemisních materiálů zhodnocujete 
životní prostor svých klientů a také zvyšujete 
hodnotu svého podnikání. Vybírejte proto takové 
produkty, které se mohou prokázat certifikátem 
Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Více informací najdete na webu:  
www.indoor-air-comfort.com

Další mezinárodní certifikáty
Naše zaměření na udržitelné podnikání se odráží 
v množství dalších certifikátů získaných od nezávislých 
mezinárodních institutů. Kromě výše uvedených jsme 
získali také tyto důležité cerfifikáty:

FR-certificate Bfl-S1
Náš produkt Rubio Monocoat FR Oil System se 
zpomalovačem hoření je prvním výrobkem na světě, který 
byl certifikován pro třídu požární odolnosti Bfl-S1 pro 
třívrstvé dubové podlahy s 5mm nášlapnou vrstvou dle 
evropských norem: EN 13501-1, EN ISO 11925-2 a EN ISO 
9239-1. Certifikát označený písmenem B patří do nejvyšší 
možné klasifikace kdy dosažené systémem olejování. 

Označení S1 klasifikuje sníženou kouřivost. Na dosažení 
této úrovně požární odolnosti jsme pracovali během 
celého vývoje tohoto produktu a jsme hrdí na to, že jsme 
byli první, kteří jej dokázali uvést na trh. 

Bezpečnost hraček dle EN 71-3
Tato část evropské normy - Migrace určitých prvků - 
stanoví požadavky a zkušební metody pro migraci prvků 
baryum, kadmium, rtuť a dalších z materiálů hraček 
a jejich částí. Naše produkty RMC Oil Plus 2C a RMC 
Hybrid Wood Protector tuto normu splňují a jejich použití 
na dřevěné hračky, kuchyňské desky, jídelní stoly apod. je 
zcela bezpečné. 



Indoor Air Quality 
Worldwide, people are paying more and more atten-
tion to all factors that impact health. Indoor air quality 
is one of these, and it can be infl uenced by products 
that release harmful pollutants. 

This can lead to all kinds of health problems, from 
headaches to irritation of the eyes and throat and even 
asthma or cancer. Eco-friendly products have therefore 
become a must for a growing group of consumers. 

The result has been a boom of products that proclaim 
to be green. Consumers are gaining awareness of 
this trend and search for products in which they can 
confi de. 

Rubio Monocoat Oil, the fi rst oil containing 
0% volatile organic components 
Rubio Monocoat Oil has been a pioneer when it 
comes to environmentally friendly products. Three 
years before the introduction of the fi rst VOC (volatile 
organic compound) regulations, we decided to set a 
high bar and go for 0% VOC. The standards that we 
set for ourselves were stricter than those that have 
been prescribed in legislation dating back to 2010. 
This offers proof of our care for the health of both the 
installer of the oiled fl oor as well as the end-user who 
will live in the room. 

From 2018 on, we are taking this engagement to the 
next level by adding the Eurofi ns Indoor Air Comfort 
Gold label to our certifi cates. This label guarantees 
you, our customer, that our products will continue to 
meet the high standard you expect of them regarding 
emissions for years to come.

Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold 
Rubio Monocoat is the fi rst in the wood treatment 
sector to get the Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold 
label. Other well-known brands in the building indus-
try that attained this label include BASF, Knauf Insula-
tion, Saint Gobain Isover and many others.

With this label, we want to continue to give our cus-
tomers the guarantee that our products are a safe 
choice when it comes to emissions, now and in the 
future. 

Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold is a sign of Rubio 
Monocoat’s focus on quality and contribution to a 
healthy indoor environment. The label combines the 
most relevant emission specifi cations and require-
ments in Europe in one certifi cation. 

The Indoor Air Comfort Gold label, combined with 
the additional CDPH Section 01350 and M1 odour 
and ammonia testing, shows global compliance with:
• AgBB /ABG 
• French A+
• M1
• Belgian VOC Regulation
• CDPH Section 01350 
• EMICODE EC1 PLUS
• LEED v4 Worldwide 
• BREEAM Worldwide
• Byggvarubedömningen (BvB) section 6. 

Emissions to indoor environment
• WELL (for the VOC part)
• Greenguard compliance based on CDPH 

Section 01350 test results
• ANSES
• Floorscore ‘friendly’ certifi cation for fl ooring 

products (positive contribution)

Backed by a global organization of more than 30,000 
staff, in 400 laboratories across 42 countries with 
some 30 years of collective experience, we are always 
informed about new regulations and requirements 
regarding emissions in order to keep our products 
compliant with what’s needed. 

A guarantee that exceeds the product
Eurofi ns Indoor Air Comfort Gold certifi cation 
includes more than testing and screening for thou-
sands of chemicals. It includes an internal quality pro-
gram for processes to ensure that low-emitting prod-
ucts are continuously manufactured. This includes 
on-site audits, re-testing and certifi cation – together 
ensuring an extremely high level of reliability in the 
statement of very low VOC emissions.

Geprüft 
vom 
Deutschen 
Institut für 
Bautechnik

Rubio Moncoat
Muylle-Facon nv

Emissions-
geprüftes 

Bauprodukt 
nach DIBt-

Grundsätzen

Z-157.10-114

Výrobky s certifikátem Indoor Air Comfort Gold 
společně s CDPH Section 01350 vykazují shodu  
s evropskými i americkými předpisy a hygienickými 
normami dle:
•	 AgBB/ABG	(Německo)

•	 French	A+	(Francie)

•	 M1	(Finsko)

•	 CDPH	Section	01350	(USA)

•	 EMICODE	EC1	PLUS	(Německo)

•	 LEED	v4	(Global)

•	 BREEAM	(Global)

•	 Byggvarubedömningen	(BvB)	section	6	(Švédsko)

•	 WELL	(USA)

•	 Greenguard	Certificate	of	Complience	(USA)

•	 ANSES	(Francie)

•	 FloorScore	Certification	(USA)

Kvalitní vzduch v domácím prostředí
Lidé	 na	 celém	 světě	 stále	 více	 věnují	 pozornost	
faktorům, které mají vliv na jejich zdraví. Chtějí doma 
dýchat kvalitní vzduch, který není ovlivňován produkty 
uvolňujícími škodlivé látky.

To může vést k různým zdravotním problémům, od 
bolestí hlavy, podráždění očí a dýchacích cest, až po 
astma či dokonce vznik zhoubných nádorů. 

Z těchto důvodů stále roste množství spotřebitelů, 
pro které je používání produktů šetrných k životnímu 
prostředí velmi důležité. Výrobci „zelených” produktů 
zažívají boom a snaží se trendu spotřebitelů, kteří tyto 
výrobky na trhu vyhledávají, vyjít maximálně vstříc.

Olej Rubio Monocoat je prvním olejem na trhu 
s nulovým obsahem rozpouštědel (VOC 0%)
Pokud jde o výrobky šetrné k životnímu prostředí, 
patří olej Rubio Monocoat k průkopníkům. Již tři roky 
před zavedením prvních norem omezujících množství 
těkavých	 organických	 látek	 (VOC)	 v	 olejích	 jsme	 se	
rozhodli nastavit si laťku vysoko a jít cestou nulového 
obsahu. Sami jsme si stanovili přísnější normy, než 
byly předepsány legislativou v roce 2010. Považujeme 
za důležité starat se o zdraví nejen řemeslníků při 
olejování dřeva, ale též o koncové uživatele, kteří 
budou s finálním produktem žít v jedné místnosti.

Jako další krok, kterým chceme deklarovat vstřícnost 
k životnímu prostředí, je získání certifikátu Eurofins 
Indoor Air Comfort Gold label. Tento certifikát zaručuje 
Vám, našim zákazníkům, že vysoký standard našich 
výrobků, pokud jde o emisní limity, zůstane zachován 
i v dalších letech. 

Eurofins Indoor Air Comfort Gold
Rubio Monocoat je prvním z výrobců zaměřených 
na povrchovou úpravu dřeva, kterému se podařilo 
získat certifikát Eurofins Indoor Air Comfort. Z dalších 
známých značek z oblasti stavebnictví, které tento 
certifikát také získali, můžeme jmenovat například 
BASF, Knauf Insulation, Saint Gobain Isover a další.

S tímto certifikátem chceme našim zákazníkům 
garantovat, že produkty Rubio Monocoat jsou tou 
správnou volbou, pokud jde o nízkoemisní výrobky 
v současné i budoucí době.

Certifikát Eurofins Indoor Air Comfort je potvrzením, 
že se Rubio Monocoat podílí na kvalitě naší domácí 
pohody a také toho, že naše produkty vyhovují těm 
nejpřísnějším požadavkům na emisní specifikaci v rámci 
celé Evropy.

Za podpory globální organizace s více než 30 000 
zaměstnanci	ve	400	laboratořích	aktivních	ve	42	zemích	
a s 30 lety zkušeností máme vždy relevantní informace 
o nových normách platných v oblasti emisí. To nám 
umožňuje trvalé zajištění výroby produktů vyhovujících 
současným předpisům.

Ručíme nejen za produkt
Certifikát Eurofins Indoor Air Comfort Gold zahrnuje 
více než testování a sledování tisíců chemikálií. 
Obsahuje též interní program k zajištění kvality 
výrobního procesu tak, aby výsledky stále odpovídaly 
požadovaným standardům. 

To zahrnuje i pravidelné audity výrobních procesů přímo 
u výrobce včetně opakovaných testů, což zaručuje 
mimořádně vysokou úroveň spolehlivosti udělených 
certifikátů	ohledně	velmi	nízkých	emisí	VOC	(těkavých	
organických	látek).
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