
Efekt metaliczny, utworzony na podłożu strukturalnym tj., Beton Art., Beton Marmo, 
Beton Micro, dzięki dodatkowej warstwie Metalfinu A lub Metalfin Patin. Całość świetnie 
komponuje się z wystrojem nowoczesnym lub klasycznym, współgra z naturalnymi 
elementami wnętrza tj.: kamień, drewno, ceramika, metal. Stosowany w apartamentach, 
mieszkaniach, loftach, biurach, salonach, teatrach, kinach, salach koncertowych, SpA, 
przychodniach,a także w miejscach, gdzie design oraz jakość są ważnym elementem 
danej przestrzeni.

MFA 
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2 Dodać 3l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując 
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za 
pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie 
wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność 
kolejnych warstw.

4 - 6h

MFA PLUS
gruntowanie

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu 
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody do 
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

7 - 8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)
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SYSTEM: Mfa / Bucciato E / Calce Marmorino / Beton Marmo /
Lumicca Incolore / Metalfin Patina / Aktywator Patina / Lumicca Patina

METALFIN PATINA NA BETONIE
BETON MARMO + METALFIN PATINA

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, 
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego 
max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie 
wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega 
nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże,
zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.

BUCCIATTO 
E
podkład 
kwarcowy

1kg / ok. 5 - 7m2 ok. 30% wody szczotka
(ławkowiec)

Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć 
ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą 
ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. 
Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi 
nam nanoszenie kolejnych warstw.

5h
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CALCE
MARMORINO
lub
BETON 
MARMO
w. podkładowa

Calce Marmorino:
0,7kg / 1m2
Beton Marmo:
0,8kg / 1m2

gotowy do użytku paca nierdzewna 
(duża)

Tynk Calce Marmorino lub Beton Marmo przed użyciem należy 
dokładnie wymieszać. Następnie nanieść pacą INOX, podkładową 
warstwę tynku na całą powierzchnię, rozprowadzając masę 
wyciskamy nadmiar na grubość ziarna przegładzając powierzchnię 
płasko dolegającą pacą do podłoża. Prace wykonujemy etapami, 
aż do całkowitego jej ukończenia na danej powierzchni.

3

min. 30 min.

BETON 
MARMO
warstwa 
dekoracyjna

1,2kg / 1m2 gotowy do użytku paca INOX Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Beton Marmo 
nakładamy na dosychającą lub wyschniętą warstwę podłoża, 
układając wzór za pomocą dużej pacy INOX. Zawarte w tynku 
różnej grubości ziarna i minerały, pozostawiają podczas 
nanoszenia na powierzchni tzw. wżery, odzwierciedlające strukturę 
betonu. Pracę wykonujemy etapami, aż do ukończenia całej 
powierzchni, tak aby warstwy łączyły się ze sobą na mokro. 
Dosychającą powierzchnię umiejętnie wygładzamy, pozostawiając 
niewielkie ubytki w strukturze. W zależności od efektu końcowego, 
można dodatkowo na dosychającej powierzchni utworzyć efekt, 
odbijając zarys płyt betonowych lub dylatacji.4

8h
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UWAGA! WARSTWY CALCE MARMORINO LUB BETON MARMO I BETON MARMO (3 I 4) MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE JEDNĄ WARSTWĄ MURISIL PLAST 1500



METALFIN PATINA NA BETONIE
BETON MARMO + METALFIN PATINA

METALFIN 
warstwa 
podkładowa

1 l / 3,5-4 m² pędzel: gotowy do 
użytku, natryskowo: 
max. 5% wodą

pędzel lub 
natryskowo

Na przygotowane podłoże nanieść warstwę Metalfinu Patina 
pokrywając Prace wykonujemy etapami, aż do  całą powierzchnię. 
jej całkowitego ukończenia.

5 h
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SZLIFOWANIE, 
POLEROWANIE
METALFIN 
PATINA

---------------------- ---------------------------- włóknina --------------------

8

PO UKOŃCZENIU PROCESU POLEROWANIA, POWIERZCHNIĘ NALEŻY OCZYŚCIĆ PĘDZLEM LUB SZMATKĄ BAWEŁNIANĄ

LUMICCA
PATINA
impregnacja
Metalfinu

(warstwa 
opcjonalna)

ok. 12m²/1l max. 100% wodą pędzel, szczotka 
zmiotka, szmatka 
bawełniana, 
euromal (do 
gładkich 
powierzchni), 
wałek

24h
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Na przygotowane podłoże nanieść Lumicce Patina dokładnie 
wcierając w podłoże. Nadmiar usunąć za pomocą gąbki lub szmatki 
bawełnianej. W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia 
należy nanieść dodatkową warstwę Lumicca Patina

AKTYWATOR 
PATINA
warstwa 
aktywująca

1 l / 5-10 m² pędzel: gotowy do 
użytku, natryskowo: 
max. 10% wodą

pędzel lub 
natryskowo

Na dosychającą warstwę Metalfin Patina nanieść aktywator 
pokrywając częściowo lub całą powierzchnię. Prace wykonujemy 
etapami, aż do jej całkowitego ukończenia.

24h
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METALFIN
warstwa 
właściwa

1 l / 3-3,5 m² pędzel: gotowy do 
użytku, natryskowo: 
max. 5% wodą

pędzel lub 
natryskowo

Na przygotowane podłoże nanieść warstwę Metalfinu Patina 
pokrywając Prace wykonujemy etapami, aż do  całą powierzchnię. 
jej całkowitego ukończenia.

5 h
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LUMICCA 
INCOLORE
impregnacja

1l / 15-20m2 ok. 100 - 150% wody szczotka 
(ławkowiec), 
euromal

Lumicca incolore gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed 
rozpoczęciem pracy, należy farbę rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą 
i dobrze wymieszać. Produkt nanieść ławkowcem i rozprowadzić 
równomiernie euromalem, zgodnie z kierunkiem wcześniej 
ułożonego wzoru. Nadmiar impregnacji, szczególne we wżerach 
wytrzeć szmatką bawełnianą. Prace wykonujemy etapami, aż do 
jej całkowitego ukończenia.

5h
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LUB

MURISIL
PLAST 1500

2,5-2,7 kg/m2 na 
warstwę

gotowy do użytku, ew. 
0-5% wody

paca INOX Do nanoszenia, zacierania i wygładzania tynku należy stosować 
pacę ze stali INOX. Przed rozpoczęciem nakładania zawartość 
wiaderka należy dokładnie wymieszać przy pomocy 
wolnoobrotowego mieszadła, do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Produkt gotowy do użycia, w przypadku zbyt gęstej konsystencji 
rozcieńczyć max. do 5% wodą. Tynk nakładamy z lekkim 
nadmiarem, następnie pacę przykładamy płasko do podłoża i 
odrywamy tworząc w ten sposób strukturę na powierzchni. 
Czynność tą powtarzamy wielokrotnie, wykonując pracę etapami, 
aż do jej całkowitego ukończenia. W trakcie nakładania 
dosychającą warstwę wygładzamy, pozostawiając na niej 
charakterystyczne dla betonu wżery.3

całkowicie:
do 24h

warstwa
strukturalna

Po wyschnięciu, jeśli powierzchnia nie wymaga korekty należy
powierzchnię delikatnie przetrzeć używając włókniny lub papieru
ściernego (P600). Prace wykonujemy ręcznie lub mechanicznie
szlifując Metalfin Patina do uzyskania zamierzonego efektu.


