
SIKKENS 
RUBBOL XD HIGH GLOSS
EXTREEM WEERBESTENDIG, 
MAXIMAAL ONDERHOUDSVRIJ

• Extreme bescherming  
tot wel 10 jaar op basis 
van StAR technologie

• Optimaal glans- en 
kleurbehoud

• Soepele verwerking



Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim

Verkrijgbaar
Verkrijgbaar in verpakkingen van 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter, in wit/W05 en vrijwel

alle kleuren uit het Sikkens 5051 Color Concept, de RAL kleurcollectie en de

Sikkens Kleurselectiewaaier. Rubbol XD is ook beschikbaar in Semi-Gloss (halfglans).

Meer weten over Sikkens Rubbol XD High Gloss?
Uitgebreide technische informatie is te vinden in de technische documentatie  

in de productselector op sikkens.nl of in de Sikkens App. Of vraag  

ernaar bij je Sikkens contactpersoon of Sikkens Specialist bij jou in de buurt.
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Extreem beschermend en lang  
glans- en kleurbehoud 
Sikkens Rubbol XD High Gloss is een extreem duurzame hoogglanslak 

voor buiten. Door de unieke bind middelcombinatie is Sikkens Rubbol XD 

dé standaard voor buitenduurzaamheid. 10 jaar bewezen bescherming 

tegen UV- en weersinvloeden, om langer te kunnen genieten van mooi 

schilderwerk. Het product is verwerkbaar van 0 ˚C tot 30 ˚C.

Uniek bindmiddel met optimaal glans- en kleurbehoud
Sikkens Rubbol XD High Gloss is op basis van de extreem duurzame StAR-

technologie ontwikkeld. StAR staat voor STyreen reinforced Alkyd Resin. Het is  

een uniek bindmiddel, het basis-bestanddeel van deze verf. Hierdoor is overschilderen 

minder vaak nodig, waardoor bespaard kan worden op het onderhoud op lange 

termijn. De StAR-technologie is een door AkzoNobel gepatenteerde technologie.

De Rubbol XD,  

Rubbol Primer en 

Rubbol Primer Extra 

zijn gebaseerd op herwinbare  

natuurlijke grondstoffen (Biobased) 

met behoud van kwaliteit en 

prestatie en zijn biobased TÜV  

gecertificeerd. Dit houdt in dat het 

40-60% biobased materiaal bevat.
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