
MFA 
CLASSIC
bezbarvý 
základový 
nátěr

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

štětka
(široký štětec) 
váleček na slabé 
podklady

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.

4-6 h

MFA PLUS
bezbarvý 
základový 
nátěr

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

Přidejte max. 3 l vody 
na 1 l nátěru

štětka
(široký štětec) 
váleček na slabé 
podklady

7-8 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

SYSTÉM: MFA / BUCCIATO E / LUMICCA ANTICA

BUCCIATO

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.

BUCCIATTO 
E
křemenný 
základový 
nátěr

1 kg / cca 5-7 m2 cca 30 % vody štětka
(široký štětec)

Bucciato E je používán jako křemenný podklad, je nutné ho rozředit 
cca 30 % vody a dobře zamíchat. Poté nanášíme širokým štětcem 
ve směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch 
zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.

5 h

BUCCIATTO 
E
strukturální 
vrstva

1 kg / cca 1-1,5 
m2

stěrka připraveno k 
použití, max 5 % vody

stěrka INOX, 
malá stěrka, 
štětka (široký 
štětec)

Omítka Bucciato je připravena v použití, v případě potřeby ředíme 
max. 5 % vody. Na fragment povrchu naneste Bucciato a rozetřete 
rovnoměrně v množství potřebném pro získání vzoru. Poté na 
čerstvé vrstvě stěrkou naplocho roztíráme omítku různými směry 
pro získání struktury. Podle konečného efektu můžeme vrstvu 
omítky navíc vyhladit štětkou nebo s ní vytvářet vzor. Práci 
provádíme po částech při zachování symetrie vytvářeného vzoru až 
do úplného dokončení.

8 h

omítka velatura

LUMICCA 
ANTICA

dekorativní 
vrstva

1 l / 20-30 m2 cca 50 % vody štětka, euromal, 
smirkový papír

Podle požadovaného konečného efektu můžeme výrobek nanášet 
v jedné nebo v několika barvách. Povrch vyhlazujeme smirkovým 
papírem (např. P120) a nanášíme nátěr na část povrchu štětkou. 
Poté roztíráme euromalem a vytváříme dekorativní vzor a tónované 
přechody, které zůstávají ve struktuře omítky.  Práci provádíme po 
etapách až do dokončení celého povrchu.

12 h

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

1

1

2

3

4

Dekorativní efekt, který je vytvořen na bázi silné venkovní-interiérové omítky na zdi 
Bucciato E, přetřené Lumicca Antica – matovou, transparentní dekorativní barvou na 
svrchní vrstvy. Tento efekt dodává místnostem a fasádám středomořskou atmosféru (tzv. 
vesnická omítka), a také navíc zabezpečuje fasádu proti škodlivému působení počasí. 
Jeho výhodou je to, že nevyžaduje sádrový podklad, používáme ho na každý druh zdí a 
povrchů. Podle nástroje, který jsme použili pro nanášení hmoty, získáme různé 
dekorativní efekty.


