Blue Dolphin One Coat 2K
Voorbereiding

Hout dient voor behandeling egaal en krasvrij
geschuurd te worden. Als laatste schuurgang gebruikt
u korrel 80 tot 120. Na het schuren dient de vloer
grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient
het oppervlak ook vrij te zijn van vetten, wassen,
zweetdruppels etc. Eventueel vooraf met een licht
vochtige dweil stofvrij maken en tevens het hout meer
openzetten voor betere (kleur)opname.

Tools

Blue Dolphin One Coat 2K Oil kunt u met de volgende
gereedschappen verwerken: boenpad, spaan. Bij
voorkeur machinaal verwerken met een boenmachine.

Verwerking

De Blue Dolphin One Coat 2K-Oil niet verdunnen.
Meng de B-component al roerend door de Acomponent en roer een aantal minuten goed door.
Mengverhouding: 800ml (A) + 200ml (B). Na
vermengen het product zo snel als mogelijk
verwerken. Eventueel ook als 1K te gebruiken (alleen
comp. A)
1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is,
verdeelt u de BD One Coat 2K-Oil gelijkmatig met
een witte boenpad over het oppervlak. Wij raden
aan om te werken in zones van ± 20m².
2) Na circa 20 minuten impregneren kunt u de BD
One Coat 2K-Oil rustig en gelijkmatig inpoetsen
met een rode boenpad. Vervolgens nogmaals met
een natte rode pad de gehele vloer behandelen tot
er een egale uitstraling ontstaat. Om te voorkomen
dat er droge kale plekken ontstaan indien olie
toevoegen.
3) Daarna kunt u beginnen met uitpoetsen d.m.v. een
witte boenpad. Poets gelijkmatig uit totdat het
oppervlak een egale uitstraling heeft.
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Product Informatie Blad
* Dit is een indicatie en is afhankelijk van verschillende factoren
zoals bijv. luchtvochtigheid, de voorbereiding en de houtsoort.
Blue Dolphin One Coat 2K-Oil is volledig uitgehard na 72 uur.

Kleuren

Blue Dolphin One Coat 2K-Oil is verkrijgbaar in 17 varianten:
Transparent, Bianco, Transparent White, White, Super White,
Smoked White, Smoke, Light Grey, Metal Grey, Silver Grey,
Grey, Mahogany, Walnut, Antique, Palisander, Ebony en Gothic.

Onderhoud

Voor de Blue Dolphin One Coat 2K-Oil raden wij de Blue
Dolphin Soft Balm als onderhoudsmiddel aan. Dit is een
speciaal voedend reinigingsmiddel. Gebruiksaanwijzing: Goed
schudden voor gebruik. Meng 3 dopjes Soft Balm op 2L water.
Product dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak met
de BD Combi Vloerwisserset en Polishdoek. Na droging van
± 20 minuten is het eventueel mogelijk het oppervlak na te
poetsen met een katoenen doek (voor extra glans).

Opslag

Blue Dolphin One Coat 2K-Oil koel en vorstvrij bewaren in de
originele gesloten verpakking. Na opening 24 maanden
houdbaar.

Veiligheidsadviezen

Vermijd contact met ogen, huid etc. BD One Coat 2K olie
voldoet aan de DIN-73 eisen voor kinderspeelgoed en
meubelen. Gebruik beschermende handschoenen. Afval bij de
daarvoor bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van
kinderen en dieren houden. Zie voor meer informatie het
Technisch Datablad.

Blue Dolphin One Coat 2K Oil is na volledige
droging (minimaal 24 uur, bij juiste omstandigheden)
eventueel af te werken met Blue Dolphin Hardwaxolie of overlakbaar met één van de Blue Dolphin 2
componenten lakken. Zorg altijd voor goede
ventilatie voor optimale droging.

Veiligheidsadvies na verwerking

Pads, doeken etc. kunnen na gebruik door broei
zelfontbranden. Daarom raden wij aan om gebruikte
pads en doeken altijd onder te dompelen in water.
LET OP: Na het vermengen van component A en B
zet de olie uit. Wij raden daarom aan het blik niet te
sluiten na vermenging.

Producteigenschappen
Potlife:
Verwerkingstijd*:
Verbruik*:
Verpakking: 1L
Aanraakdroog:
Belastbaar:

4 - 6 uur (na vermengen)
30 - 45 minuten
35 - 50 m²/L
800 ml (A) + 200 ml (B)
6 - 12 uur
12 - 24 uur
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