
FLOORSERVICE PRIME OLD GREY 

Innowacyjny podkład do wszystkich podłóg dębowych wewnątrz budynku 

Podkład do drewna nadający mu naturalnie szary wygląd 

Właściwości: Floorservice Prime Old Grey jest produktem, który nadaje dębowym podłogom 
naturalnie szary wygląd. Prime Old Grey jest dostępny w trzech różnych stężeniach: I, V i X. 
W zależności od stopnia koncentracji produktu uzyskuje się jasny, średni lub ciemny efekt 
szarości. 
Zastosowanie: jako podkład dla wszystkich rodzajów dębowych parkietów i desek 
podłogowych. 
Sposób użycia: 
ręcznie: Floorservice Prime Old Grey nakładać równomiernie za pomocą gąbki lub metodą 
natryskową (natryskiwania ciśnieniowego). Po wyschnięciu powierzchnię delikatnie polerować 
cienkim czarnym padem, następnie oczyścić podłogę z pyłu. 
przemysłowo: Floorservice Prime Old Grey nakładać równomiernie za pomocą wałka 
gąbkowego (guma piankowa) lub natryskiwania (maszyną natryskującą). Po wyschnięciu 
powierzchnię delikatnie zmatowić. W celu uzyskania jednolitego efektu zaleca się całkowite 
nasycenie powierzchni produktem Floorservice Prime Old Grey. 

UWAGA: Nakładanie się warstw oraz pozostawienie kropli na drewnie może być przyczyną 
nierównomiernego efektu szarzenia. 
Następnie podłogę należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie Floorservice Hardwax-Oil Classic, 
Pro lub Proffiline zgodnie z instrukcjami użycia tych produktów. W celu prawidłowej aplikacji 
Floorservice Prime Old Grey wymagane jest przeprowadzenie wstępnego testu. 
Czas schnięcia: w zależności od sposobu użycia 2-4 godzin w temperaturze 20°C. 
Temperatura pracy: powyżej 5-35 °C 
Wydajność: 1 litr = około 10 m2. w zależności od sposobu aplikacji i rodzaju powierzchni. 
Czyszczenie narzędzi: wodą 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

  Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i służą wyłącznie
  jako informacja dla nabywcy/ użytkownika. Zalecenia udzielone wg najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy
  z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do ich zdatności do zamierzonego zastosowania.
  Nie stanowią one umownego stosunku prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy
  kupna-sprzedaży. Stałą jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.
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