
Dekorativní a velice plastická hmota, která nám umožňuje vytvářet výjimečné efekty s 
prostorovým charakterem. Dekoraci tvoří speciální hmota pokrytá transparentní barvou s 
perleťovými nebo zlatými odlesky, umožňuje dosáhnout odvážných a originálních efektů. 
Vytvořené kompozice perfektně utváří atmosféru modernosti, která oživí interiér a dodá 
mu energii. Nanesený na zdi nebo použitý ve formě obrazu, hodí se např. do pokoje 
dospívajících dětí, obývacích pokojů nebo do ložnic. Široká paleta barev umožňuje 
rozmanitá řešení pro konečný vzhled upraveného interiéru. Nátěr se snadno udržuje, 
jeho kluzký povrch nechytá nečistoty a je možné ho omývat vlhkým hadříkem.

MFA 
CLASSIC
příprava 
podkladu

1 l / 30 m2 Přidejte 3 l vody na 1 l 
základového nátěru

štětec
(široký štětec)

Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem 
základového nátěru MFA Classic 1:3 s vodou. Základový nátěr 
nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu. 
Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost 
dalších vrstev.

5-8 h

MFA PLUS
příprava 
podkladu

1 l / 30 m2
(po rozředění 1 ku 
3 s vodou)

Přidejte max. 3 l vody 
na 1 l nátěru

štětec
(široký štětec)

7-8 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)
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SYSTÉM: MFA / PRIMER E / MURICON / LUMICCA PEARL

AVANTGARDA

Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme 
použít posilující základový nátěr MFA PLUS, rozředěný max. v 
poměru 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a 
důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a 
zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad, 
zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.

MURICON
strukturální 
vrstva

cca 1 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka INOX Naneste hmotu Muricon na kousek zdi ve zvoleném směru a 
rovnoměrně roztírejte. Při nanášení vytváříme vzor a držíme přitom 
stěrku pod lehkým úhlem tak, aby roztíraná hmota vytvářela na 
povrchu požadovanou strukturu. Výrobek nanášíme po etapách, 
vrstvu po vrstvě, až do dokončení celého povrchu.

12 h
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PRIMER E
křemenný 
základový 
nátěr

1 kg / 7-10 m2 10-15 % vody štětec
(široký štětec)

Křemenný podklad PRIMER E, doporučujeme rozředit 10-15 % 
vody a nanášet na povrch širokým štětcem po směru pozdější 
dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a 
usnadní nanášení dalších vrstev.

5-8 h
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LUMICCA 
PEARL 
AVANTGARDA
dekorativní 
vrstva

1 l / 15 m2 připraveno k použití, 
max.10 % vody

štětec na každou 
barvu, euromal, 
houba, smirkový 
papír

Lumicca je transparentní barva na bázi Pearl, Gold nebo Multicolor, 
která vytváří barevný efekt s perleťovým leskem. Podle 
požadovaného konečného efektu můžeme výrobek nanášet v 
jedné nebo v několika barvách. V případě několika barev 
používáme pro každou jiný štětec. Povrch upravujeme smirkovým 
papírem (např.P120), vyhlazujeme tak vystupující hrany. Barvu 
nanášíme štětcem a roztíráme do jednolité plochy houbou, gumou 
nebo malířským polštářkem tak, abychom získali správné 
přechody tónů  ve směru dříve vytvořené struktury. Práci 
provádíme po etapách až do dokončení celého povrchu.

5 h
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LUMICCA 
PEARL 
AVANTGARDA
dodání lesku

1 l / 15 m2 připraven k použití, 
max. 10 % vody

štětec, gumový 
nástroje nebo 
euromal

Podle požadovaného konečného efektu můžeme výrobek nanášet 
na bázi Pearl, Gold nebo Multicolor abychom vyrovnali barevnost a 
dodali příslušný lesk. Barvu nanášíme štětcem a roztíráme 
gumovou stěrkou, zatahujeme ve směru dříve vytvořené struktury. 
Práci provádíme po etapách až do dokončení celého povrchu.

5 h
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VÝROBEK VYDATNOST ŘEDĚNÍ NÁČINÍ POPIS SYSTÉMU SCHNUTÍ

Sídlo: 91-726 Lódź, ul. Wojska Polskiego 165a
Pobočka: 90-604 Lódź, ul. Zielona 34

tel: 0048 (0) 42-617-23-22
tel: 0048 (0) 42-632-24-01

fax: 0048 (0) 42-617-23-21
fax: 0048 (0) 42-634-36-13

www.ecorson.com
e-mail: info@ecorson.com


