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Blue Dolphin Ecostar 2K Sport is een watergedragen 2-componenten sportlak op basis van 

polyurethanen, te gebruiken voor vloeren in sporthallen, sportscholen etc. Deze lak is 

ontwikkelt om te voldoen aan de anti slip vereisten voor sporthal vloeren. BD Ecostar 2K Sport 

voldoet verder aan alle standaard Europese  eisen (EN14904:2006) die worden gesteld aan 

lakken voor sporthallen, sportscholen etc. Extreme hardheid, goede chemische en 

mechanische weerbaarheid maken van de BD Ecostar 2K Sport een hoogwaardig product. 
 

Kenmerken 

Mengverhouding 

Verwerkingstemperatuur 

Hulpmiddel 

Verdunning (indien nodig) 

Uitstrijkrendement 

Stofdroog 

Aanrakingsdroog 

Levensduur na opening 

Schuurbaar met schuurpapier 

 
10:1 

+10°C ÷ +25°C 

roller/borstel 
 

 

100 g/m² 

35 minuten (1) 

2 uur (1) 

2 uur 

24 uur

 

Glansgraad                                   20  

Houtoxidatie                                  licht 

Opvulling poriën                            uitstekend 

Stabiliteit bij opslag                       1 jaar (2) 

Verpakking                                    5L+0.5L 

 
(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 
BD Ecostar 2K Sport moet, met de juiste mengverhouding aangebracht worden op een geschuurde 
en schoongezogen houten vloer.  BD Ecostar 2K Sport kan ook aangebracht worden op een 
voorbewerkte, industriele vloer. 

 
2. Gebruiksaanwijzing 

Breng als eerste laag BD Ecoprime 2K Sport aan. Hierna schuurt u het oppervlakte met         
schuurpapier korrel 220 of 320 en kunt u een laag Ecostar 2K Sport aanbrengen. 
Schuur hierna opnieuw met korrel 220 zodat u één of meerdere lagen Ecostar Line Color 
kunt aanbrengen. 
Na de droging van deze laag kunt u een tweede laag BD Ecostar 2K Sport aanbrengen. 

 
Het is essentieel om een gelijkmatige laag BD Ecostar 2K Sport aan te brengen. Voor het 
aanbrengen van deze sportlak kunt u gebruik maken van een 11mm microvezelroller. 
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