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DE OVERTREFFENDE TRAP VAN INNOVATIE
De markt en de overheid stellen hoge eisen aan schilderwerk. Op het gebied van effi ciency, onderhoud, 

duurzaamheid 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 alkydbindmiddel. Deze alkydhars vormt de basis van een zeer duurzame verf die voldoet aan alle 

hedendaagse eisen én die van morgen: Rubbol XD Gloss.

X-TREEM DUURZAAM
Kwaliteit door duurzaamheid

Rubbol XD Gloss is een hoogglanslak die maar liefst 30 procent 

duurzamer is dan alle andere topproducten. Door de unieke 

bindmiddelcombinatie is Rubbol XD Gloss dé standaard voor 

buitenduurzaamheid. Met de juiste applicatie en voorbehandeling kan een 

duurzaamheid van acht tot tien jaar behaald worden. De zeer hoge en 

bolle glans zorgt voor een schitterend resultaat. Het product laat zich 

prettig verwerken en heeft een uitstekende vloei. Daarbij is het glans- en 

kleurbehoud ongeëvenaard.
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TWEE JAAR EXTRA GARANTIE
Rubbol XD Gloss is door de lange levensduur bij uitstek geschikt om te worden toegepast in 

onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk. Om optimaal gebruik te maken van de innoverende 

kracht van Rubbol XD Gloss is het belangrijk dat de kwaliteit van de voorbewerking navenant goed is. 

Een goede preparatie van de houten ondergrond is bij alle producten belangrijk, en dus ook bij Rubbol 

XD Gloss. Voor een optimale benutting van de duurzaamheid van Rubbol XD Gloss betekent dit ook 

dat niet alle ondergronden geschikt zijn. Meer informatie hierover kan teruggevonden worden in het 

technisch documentatieblad.

Door de juiste combinatie van voorbewerking en de opbouw van het verfsysteem kan een zeer duurzaam 

resultaat worden verkregen. Dit leidt tot een ongeëvenaard rendement van het onderhoud. Mét 2 jaar 

extra garantie. Waarbij overschilderen pas nodig is na acht tot tien jaar. Zo kan de onderhoudscyclus 

worden verlengd met een grote kostenbesparing als resultaat. Duurzaam en economisch dus!
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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

ZO KLEURRIJK ALS U MAAR WILT
De Rubbol XD Gloss producten zijn maakbaar in vrijwel alle kleuren uit het 
Sikkens 4041 Color Concept, de Kleurencollectie (naar RAL) en de Sikkens 
Kleurselectiewaaiers.

SAMEN KRIJGEN WE HET VOOR ELKAAR
Hoe groot of klein uw verfklus ook is, samen krijgen we het voor elkaar. Want werken 
met Sikkens staat niet alleen voor decoratieve verven van geweldige kwaliteit. 
Zoals Rubbol XD Gloss. Of voor de keuze uit inspirerende kleuren. Werken met 
Sikkens gaat verder dan verf. Werken met Sikkens staat ook voor uitgebreide service, 
deskundig advies en technische ondersteuning. 

MEER WETEN OVER RUBBOL XD GLOSS? 
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. 




