
BETON & 
MICROCEMENT

BEHANDELING EN LAKKEN





BETON EN 
MICROCEMENT 
VOORBEREIDING, BESCHERMING 

EN ONDERHOUD MET 

HOOGWAARDIGE SYSTEMEN  

OP WATERBASIS.





Bevat microcement mineralen 
voor het verstevigen en 
vastzetten van mesh/netten op 
harde ondergronden zoals beton, 
cement, gips, hout en tegels.
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MINERAL 
REINFORCER
1 COMPONENT 

WATERGEDRAGEN 

ONDERGROND 

VERSTERKER



ECO CONCRETE 
PRIMER

ÉÉN COMPONENT 

WATERGEDRAGEN GRONDLAK 

VOOR HARDE VLOEREN 



1 component watergedragen acryl lak speciaal voor harde vloeren 
zoals beton en microcement. De nieuw ontwikkelde formule 
versterkt de hechting van de aflak. De minerale inhoud stoffen 
zorgen voor extra resistentie, slijtvastheid en duurzaamheid. 
De primer is makkelijk te verwerken en bevat ingrediënten die 
vergeling tegengaan.

Gebruik 2 lagen BD Eco Concrete Seal 2K HD als afwerking en 
bescherming. De Seal 2K HD aflak is zeer geschikt als afwerking 
voor projectmatig gebruik en zwaar belaste oppervlakken.
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2/3 uur

5L   

±66m²

roller 



ECO CONCRETE 
SEAL 2K HD

WATERGEDRAGEN 

TWEE COMPONENTEN 

LAK VOOR HARDE 

VLOEREN

De nieuwste generatie watergedragen 
2 componenten polyurethaan lak voor 
het beschermen van harde vloeren zoals 
beton, egaline, cement en microcement. 
De speciaal ontwikkelde formule kenmerkt 
zich met een extreem hoge slijtvastheid, 
resistentie, duurzaamheid, makkelijke 
verwerking en diepe matte uitstraling, 
glansgraad 5. De 2K betonlook coating is zeer 
geschikt voor badkamers en projectmatig 
gebruik, zwaar belaste oppervlakken 
zoals residenties en publieke gebouwen 
waaronder verzorgingshuizen, kantoren en 
behandelingspraktijken etc.
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12 uur

A: 5L   
B: 1L

±70m²

roller 

Keurmerken:

foodsafe ademend antislip diervriendelijk



3K HD 
ADDITION
Toevoeging voor de aflak, die 
de mechanische resistentie en 
slijtvastheid verhoogd.
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SOFT BALM 

Een voedend onderhoudsproduct 
voor vloeren. Met dank aan 
de speciale formule reinigt dit 
onderhoudsproduct niet alleen 
maar het heeft ook een zeer 
sterke voedende werking. Deze 
hoogwaardige reiniger draagt bij 
aan de duurzaamheid en behoud 
van de natuurlijke uitstraling van 
het houten oppervlak.



Twee componenten watergedragen 
dispersie van harsen en mineralen. 
Geschikt voor asfalt en beton zoals fiets- 
wandelpaden, sportpleinen en decoratieve 
doeleinden. Kan op nieuw en reeds 
geverfde oppervlakken. Verkrijgbaar in 
RAL en NCS kleuren.

RESIN COLOUR 
COAT 2K
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Blue Dolphin is onderdeel van: 

Woodcare B.V.
Blekerstraat 3
2222 AN Katwijk
+31(0)71 72 00 888
info@woodcarebv.nl

Meer informatie:

www.bluedolphin.nl

HOUT & PLINTEN

PADS & TOOLS

SCHUREN

LIJMEN

BESCHERMEN

KLEUREN

ONDERHOUD


