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Blue Dolphin Eco Wood 2K is een twee componenten polyurethaan lak op waterbasis met een 
matte natuurlijke uitstraling.

Kenmerken 

Mengverhouding    

Verwerkingstemperatuur    

Hulpmiddel     

Verdunning (indien nodig)    

Uitstrijkrendement     

Stofdroog     

Aanrakingsdroog    

Levensduur na opening    

Schuurbaar met schuurpapier   

10:1
+10°C ÷ +25°C 
langharige microvezelroller  
water

70 - 80 g/m² 
30 minuten (1) 
2 uur (1)

2 uur
16 uur (1)

Overschilderen zonder schuren  4 - 12 uur (1)
Glasniveau   3 - 5 gloss (2) 

Chemische/fysieke eigenschappen  uitstekend 

Dekking    

Houtoxidatie    

Stabiliteit bij opslag    

Verpakking    

Reiniging hulpmiddelen  

goed
licht 

1 jaar (3)  

5,5 liter 

water 

(1) bij 20°C en 65% R.L.

(2) op natte laag van 90 gehard bij 20°C en 65% R. L. gedurende 7 dagen

(3) in originele verzegelde verpakkingen bij temperaturen tussen +10°C en +25°C

Arbeidsstappen: 

1. Voorbereiding

De ondergrond moet droog zijn (houtvochtigheid max.12 %). Schuur het oppervlak en eindig de 
schuurgang met korrel 150.

2. Reken uit hoeveel product u nodig hebt.

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk dat u voldoende materiaal aanbrengt.

1e laag: 6 - 8 m² per liter

2e laag: 6 - 8 m² per liter

3e laag: 6 - 8 m² per liter

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de on- 

dergrond. 

Belangrijk! 

Wanneer u een vloer afwerkt die is behandeld met Blue Dolphin kleurolie is het belangrijk 

om eerst een droogtest te doen voordat u de kleurolie gaat afwerken met lak. 

Breng op een onopvallende plek lak aan. Masseer de lak goed in. Wanneer de kleur niet 

oplost is het oppervlak geschikt om verder af te werken. Lost de kleur wel op in de lak, dan 

moet de vloer nog verder drogen. Een vloer afgewerkt met kleurolie moet behandeld wor- 

den met Blue Dolphin Eco Super Seal 2K. Wanneer de vloer na de lak afwerking “harig” 

aanvoelt, deze laag na 12 uur (na uitharding) met een slijpnet korrel 220 snel schuren en de 

behandeling herhalen.
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3. Bereid de lak voor

Mix de 2 componenten in een lakemmer. Roer deze goed door.

4. Aanbrengen

1e laag: aanbrengen met een Blue Dolphin langharige microvezelroller.
2e laag: na 2-4 uur Blue Dolphin Eco Wood 2K aanbrengen zonder tussen te schuren. Let op! 

Wanneer de 2e laag 12 uur na de eerste wordt aangebracht, dan wordt licht opschuren met 

schuur gaas (korrel 220) aangeraden.

3e laag: Eerst polijsten (na 12 uur) dan pas 3e laag aanbrengen. 

Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proefje worden verricht om de reactie van 

de lak met het hout te controleren. 

5. Droging

Na ca. 2-4 uur is het oppervlak droog en opnieuw behandelbaar. Na 24 uur kan de vloer voorzich- 

tig worden belopen. Volledig uitgehard en belastbaar na 10-14 dagen.

6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen

Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met water reinigen.




