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Producteigenschappen
1 component
70 - 100 g/m²
1 jaar
30 minuten
12 uur
1L / 5L

Mengverhouding : 
Uitstrijkrendement 
Houdbaarheid :   
Aanraakdroog :   
Overschuurbaar :  
Verpakking :  

Verbruik
1e laag Eco Starter : 9 - 11 m²/L

Verbruik en uitstrijkrendement hangen sterk af van het 
zuigend vermogen en de aard van de ondergrond.

Onderhoud (afwerking)
Blue Dolphin Eco Starter Grondlak dient als eerste 
laag te worden aangebracht. Als onderhoudsmiddel 
voor de afwerkingslaag raden wij de Blue Dolphin 
Soft Balm aan. Dit is een speciaal voedend 
reinigingsmiddel. Gebruiksaanwijzing: Goed 
schudden voor gebruik. Meng dopje Soft Balm op 2L 
water. Product dun en gelijkmatig aanbrengen over 
het oppervlak met de BD Combi Vloewisserset. Na 
droging van circa 20 minuten is het eventueel 
mogelijk het oppervlak na te poetsen met een 
katoenen doek.

Opslag
Blue Dolphin Eco Starter Grondlak koel bewaren in 
originele gesloten verpakking. Liefst in een 
geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. 
Deze lak is gevoelig voor vorst.

Veiligheidsadviezen
Vermijd contact met ogen, huis etc. Gebruik 
beschermende handschoenen. Afval in daarvoor 
bestemde plaatsen inleveren. Buiten bereik van 
kinderen en dieren houden. Zie voor meer het 
Veiligheidsblad van dit product.

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

Voorbereiding
Hout dient voor behandeling egaal geschuurd te 
worden. Voor de laatste schuurgang gebruikt u een 
korrel niet fijner dan 150. Na het schuren dient de vloer 
grondig stofvrij gemaakt te worden. Naast stofvrij dient 
het oppervlak ook vrij te zijn van vetten, wassen etc.

Tools
Blue Dolphin Eco Starter kunt i met de volgende 
gereedschappen verwerken: Microvezel Roller 
Universeel 9mm, spatel.

Verwerking
1) Wanneer het oppervlak helemaal stofvrij is, kunt u

de Eco Starter als eerste laag aanbrengen.
2) Na circa 2 uur kunt u zonder tussen polijsten als

tweede laag één van de BD aflakken aanbrengen.
LET OP! Wanneer pas na 12-24 uur de eerste
laag aflak wordt aangebracht dient u het oppervlak
eerst licht te polijsten met een korrel 220.

3) Na 12-24 uur droging de vloer polijsten met een
slijpnet korrel 220. Na het polijsten kunt u het
oppervlak afwerken met nog een laag BD aflak
voor een optimaal resultaat.




