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Blue Dolphin Eco Basic is een watergedragen 1-componenten PU-basislak. Het product dient als
eerste laag bij de behandeling van houten vloeren en objecten. Het is volledig watergedragen en
beschikt over uitstekende chemische/fysieke eigenschappen zoals: een hoog gehalte aan vaste
stoffen en transparantie, snelle droging en zeer gemakkelijk schuurbaar. Het product maakt geen
vlekken in het hout en brengt de nerf in het hout minimaal naar boven.
Kenmerken
Mengverhouding 			
Verwerkingstemperatuur 		
Hulpmiddel 				
Verdunning (indien nodig) 		
Uitstrijkrendement 			
Stofdroog 				
Aanrakingsdroog 			
Levensduur na opening 		
Schuurbaar met schuurpapier
Overschilderen zonder schuren
Houtoxidatie 				
Opvulling poriën 			
Stabiliteit bij opslag 			
Verpakking 				
Reiniging hulpmiddelen 		

1-componenten
+10°C ÷ +25°C
roller 4 mm
water
80-120 g/m²
20 minuten (1)
40 minuten (1)
n.v.t.
2 uur (1)
1-12 uur (1)
laag
goed
1 jaar (2)
5 liter
Blue Dolphin kwastenreinger

(1) bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
(2) in de originele gesloten containers 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: 8-10 m² per liter
2e laag: Afwerken met Blue Dolphin Eco Seal of Eco Super Seal 2K
Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.
3. Bereid de lak voor
Roer de lak een paar minuten goed door.
4. Aanbrengen
1e laag: Breng de lak met een Blue Dolphin Mohairroller of Universeelroller gelijkmatig aan in een
soepele vloeiende beweging om ophopingen en een risico op overlapping te vermijden.
2e laag: Na 1 uur aanbrengen zonder tussen schuren. Let op! Wanneer de 2e laag 12 uur na de
eerste wordt aangebracht, licht opschuren met schuurpapier met korrel 220.
Op hout met een hoog tanninegehalte moet eerst een proefje worden verricht om de reactie van
de lak met het hout te controleren.
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5. Droging
Na 1-12 uur is het oppervlak droog en opnieuw behandelbaar.
6. Reiniging van gebruikte werkhulpmiddelen
Werkhulpmiddelen meteen na gebruik met Blue Dolphin kwastenreiniger reinigen.
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