
AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door 
eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt 
is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. 
De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die 
bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We 
kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te 
wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden 
zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie 
en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn 
beschikbaar op de website.
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Super rubio

Omschrijving: 
Super Rubio is een zwarte, half-vloeibare en met vezels ver-
sterkte coating voor snelle waterdichting van daken en goten, 
zelfs op een natte ondergrond. Super Rubio is een naadloze 
rubber-bitumelaag die vrijwel alle dakmaterialen zoals roofing 
(bitumineuze dakmembranen), zink,… herstelt en renoveert. 
Ook toepasselijk op funderingen, metalen, beton, oude as-
falt,… Niet toepassen op natuur-, kunstleien of asbestplaten. 
Gebruik hiervoor onze Rubiocryl.

gebruiksaanwijzing: 
- Het grondvlak vooraf grondig schoonmaken en slecht 
  hechtende delen verwijderen.
- Barsten en blaren eerst openmaken, opvullen en dichtkleven 
  met reparatiepasta Rubio Mastic. Nadien mee behandelen 
  met het volledig oppervlak. Platte daken moeten een helling 
  hebben. Plaatsen waar het water niet afvloeit degraderen het 
  eerst.
- Omroeren voor gebruik. Aanbrengen met kwast, borstel, 
  rubberschuiver, of airless. Verdunnen met White Spirit (terpen
  tine) bij koud weer, bij gebruik van airless en eventueel als 
  eerste indringingslaag. Er kan ook eerst één laag sneldro
  gende Rubio Primer Quick Dry (30 min.) worden aange
  bracht als fixeerlaag.
- Super Rubio wordt in 1 en bij voorkeur 2 gekruiste lagen 
  aangebracht. Er kan eventueel ter versterking een weefsel 
  tussen de lagen ingebed worden.
- Afschermen tegen U.V.-stralen met de reflectieve toplaag 
  Rubio Roofatex Alu en dit na minimum 3 weken droging.
- Gereedschap reinigen met White Spirit.
- Verwerkingstemperatuur: 8 °C à 30 °C.

Technische kenmerken: 
- Basis: bitumen, rubber, polymeren en vezelversterking. 
- Kleur: zwart.
- Consistentie: half-vloeibaar.
- Vlampunt cc (astm d93): 42 °C (Pensky Martens).
- Visco 40 °C ( astm d445): 2492 mm2/s.
- Densiteit: ca. 1.10 kg/l bij 20 °C. 
- Veiligheid: raadpleeg de veiligheidsfiche.
- Transport: raadpleeg de veiligheidsfiche.

DrOOgTijD: 
Stofvrij na 4-6 uren, droog na 24-36 uren afhankelijk van de 
atmosferische omstandigheden, na ca 8 dagen beloopbaar - 
echter niet voor intensieve circulatie.

verbruik:
0,70 à 1 l/m2/laag afhankelijk van de poreusheid van de onder-
grond.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te 
zetten om het exacte verbruik te bepalen.

verpakking:
5 liter - 12,5 liter - 25 liter.

Opslag: 
In gesloten en originele verpakking, op een koele plaats, ten 
minste 12 maanden. 

bitumineuze waterdichting voor daken en goten.


