
MFA 
CLASSIC
bezbarvý 
základový 
nátěr

1 l / 40 m2 Přidejte 4 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 1:4 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 / MURIMAL 200 /  CROMO

CROMO
PRUHY

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.

MURIMAL 
200
vlastní vrstva

1 l / 14-16 m2 přidejte 5-15 % vody 
(podle základu)

velký váleček, 
malý váleček, 
teleskop, štětec

 Nanášíme druhou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle 
barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro 
velký váleček (pravidlo jako u první vrstvy). Poté malujeme 
rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení 
celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit kvalitu a 
zamezit návratům na zasychající vrstvu.

4-6 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

MFA WHITE
krycí základový 
nátěr

po rozředění cca 
50-100 % vody
1 l / 15-20 m2
Bez rozředění 
8-10 m2

Přidejte 0 až 100 % 
vody.
max. 1 l vody na 1 l 
nátěru

štětka (široký 
štětec) váleček 
na slabé 
podklady

4-6 hMFA WHITE, bílý základový nátěr s možností obarvení, 
doporučovaný před každým malováním pro sjednocení povrchu 
zejména při změně dosavadní barvy zdí. Používá se také pod 
intenzivní, obtížně kryjící barvy. Základový nátěr ředíme max.    
100 % s vodou, nanášíme širokým štětcem a důkladně zatíráme do 
pevného podkladu. Lze ho nanášet válečkem bez ředění jako barvu 
do interiéru nebo základový nátěr.

CROMO
dekorativní 
vrstva

1 l / 30 m2 Přidejte cca 50–80 % 
vody

euromal, štětec Podle požadovaného efektu můžeme výrobek nanášet v jedné 
nebo v několika barvách. V případě několika barev používáme pro 
každou jiný štětec. Před provedením prací je nutné nátěr Cromo 
rozředit přidáním 50-80% vody. Nátěr nanášíme štětcem na 
povrch, roztíráme ve zvoleném směru a spojujeme navzájem 
malířským polštářkem (euromalem), abychom získali žádané 
tónové přechody. Práci provádíme po etapách až do dokončení 
celého povrchu.

5-6 h

MURIMAL 
200
základová 
vrstva

1 l / 14-16 m2 přidejte 5-15 % vody 
(podle základu)

velký váleček, 
malý váleček, 
teleskop, štětec

Na dobře připravený podklad nanášíme první základovou vrstvu 
nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu. 
Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní 
rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté 
malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do 
dokončení celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit 
kvalitu a zamezit návratům na zasychající vrstvu.

4-6 h

VÝROBEK VYDATNOST ŘEDĚNÍ NÁČINÍ POPIS SYSTÉMU SCHNUTÍ

Sídlo: 91-726 Lódź, ul. Wojska Polskiego 165a
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tel: 0048 (0) 42-617-23-22
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Interiérová dekorace, kterou získáváme v systému štětcem nanášeným nátěrem Cromo, 
a poté roztíraným euromalem, vytváříme přitom požadovaný linkový vzor (pruhy) svislé 
nebo vodorovné. Celek je hladký a sametový na dotyk, zvýrazňuje kovové a perleťové 
reflexy, způsobuje, že interiér se stává exkluzivním, plným světla, hedvábného lesku a 
výjimečným. Díky tomu je možné zdobit různé prostory, od elegantních klasických v 
modernistickém a industriálním stylu, po veřejné prostory a soukromé apartmány. 
Dodává prostorám originální vzhled a styl a způsobuje, že jsou jasné a plné energie. 
Výborně se prezentuje s přírodním materiály např. kov, sklo, dřevo, kámen nebo 
keramika a doplňuje design. Máme originální vzorníky Cromo v módních barvách.


