
Woodcare BV  |  Blekerstraat 3  |  2222 AN  |  Katwijk  |  +31 71 72 00 888  |  info@woodcarebv.nl  |  www.bluedolphin.nl 

 

Blue Dolphin Eco Concrete Seal 2K HD| Product Informatie Blad 
 

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

Eco Concrete Seal 2K HD kunt u met de volgende 
gereedschappen verwerken: lakroller 9 of 11 mm. 
 
Verwerking 

Meng de B-component al roerend door de A-

component  en meng goed door. Mengverhouding: 

5L (A) + 1L (B). Na vermengen het product zo snel 

als mogelijk verwerken. 

1. Het te behandelen oppervlak dient schoon, vrij 

van vetten en waxen, stofvrij en droog te zijn. 

Gebruikte vloeren vooraf goed reinigen en 

ontvetten! 

2. Breng als 1e laklaag de Eco Concrete Primer 

aan. Verwerk deze grondlak volgens de 

verwerkingsvoorschriften en laat 2-3 uur drogen. 

3. Vervolgens dient de vloer afgelakt te worden 

voor bescherming. Roer de lak goed door en meng 

component A en B zorgvuldig. Verdun het mengsel 

met 10% water, roer opnieuw goed door en laat 

daarna enkele minuten rusten. Gebruik een 

microvezel roller 9mm of 11mm. 

4. Breng de 2e laklaag d.m.v. de BD Eco Concrete 

Seal 2K HD royaal aan, rol goed nat in nat door en 

zorg voor een egale uitstraling als resultaat. 

5. Na 3-4 uur droging, kunt u de 3e laklaag 

aanbrengen. Indien de 3e laklaag na 12 uur wordt 

aangebracht moet de vloer (2e laag lak) licht 

gepolijst worden met schuurgaas korrel 320 voor 

een betere hechting. Vervolgens het oppervlak 

stofvrij maken en op dezelfde wijze de 3e en 

laatste laklaag aanbrengen. Na 24 uur kan de vloer 

voorzichtig worden belopen. De  vloer is volledig 

uitgehard en belastbaar na 10 tot 14 dagen. 

Productkenmerken 

Mengverhouding : 5 : 1 
Uitstrijkrendement : 70 - 80 g/m²  

Potlife na opening : 2 uur 
Houdbaarheid :  1 jaar 

Over schuurbaar: 12-16 uur 
Glansgraad:  5 

Verpakking:  6L 
 
Verbruik 
1e laag Eco Concrete Primer: 10-12m² / L 

2e laag Eco Concrete Seal 2K HD: 12-15m² / L 

3e laag Eco Concrete Seal 2K HD: 15-18m² / L 

 
Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af 

van het    zuigend vermogen en de aard van de 

ondergrond. 

 

Onderhoud 

Als reinigingsmiddel voor de Concrete Seal 2K HD  

raden wij de Blue Dolphin Multi Cleaner aan. 

Daarnaast raden wij maandelijks de Soft Balm aan. 

Dit is een speciaal reinigend voedingsmiddel. 

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik. 

Meng 1 dopje reinigingsmiddel op 2L water. Product 

dun en gelijkmatig aanbrengen over het oppervlak 

met de BD Spray Mop of Polishdoek. Na droging  

van circa 20 minuten is het eventueel mogelijk het 

oppervlak na te poetsen met een katoenen doek. 

 

Opslag 

Blue Dolphin Eco Concrete Seal 2K HD koel 
bewaren in originele gesloten verpakking en bij 
voorkeur in een geventileerde ruimte. 
Na  opening beperkt houdbaar. Deze lak formule is 
gevoelig voor vorst. 

 
Veiligheidsadviezen 

Vermijd contact met ogen, huid etc. Gebruik 

beschermende handschoenen. Afval in daarvoor 

bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van 

kinderen en dieren houden. Zie  voor meer 

informatie het Veiligheidsblad van dit product. 

 

Meer informatie nodig over dit product?  Ga naar 
www.bluedolphin.nl 
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