
MFA 
CLASSIC
příprava 
podkladu

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

štětka 
(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

štětka 
(široký štětec)

7-8 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

SYSTÉM: MFA / PRIMER E nebo MURIMAL 200 / DERIVA / LUNA

EFEKT DERIVA ART

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.

DERIVA
strukturální 
vrstva

1 kg / 1,5-2 m2 připraven k použití, 
max. 5-10 % vody

stěrka, malá 
stěrka, tampon

Pro získání efektu Deriva Art používáme omítku Deriva a vzor 
nanášíme svisle nebo horizontálně. Na část zdi nanášíme výrobek 
stěrkou s lehkým přebytkem množství, potřebného pro dosažení 
efektu a roztíráme ve zvoleném směru. Poté vytváříme vzor 
stahováním hmoty  kontinuálním nebo otáčivým tamponem,
pohybem. Tento úkon provádíme po částech a vytváříme na 
povrchu vzor v podobě pruhů, které před zaschnutím vyhlazujeme 
kovovou stěrkou. Práci provádíme po částech až do dokončení 
celého povrchu.

6 h

PRIMER E
křemenný 
základový 
nátěr

1 kg / 7-10 m2 10-15 % vody štětka 
(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

DERIVA

LUNA
dekorativní 
vrstva

1 l / 8-10 m2 Přidejte cca 30 % vody euromal, štětec, 
štětka, smirkový 
papír 

Pro konečný efekt používáme dekorativní nátěr Luna. Před 
nanášením je nutné rozředit přidáním cca 30 % vody a důkladně 
zamíchat. V závislosti na vzniklé struktuře ji můžeme vyhlazovat 
smirkovým papírem (np. P180). Nátěr Luna nanášíme štětcem na 
euromal, a poté nanášíme na podklad a zatíráme do struktury 
podle jejího směru. Práci provádíme po částech, až do dokončení 
celého povrchu. Tato vrstva dodává struktuře barvu s perleťovým 
leskem.

12 h

(PODLE PREFERENCÍ NATĚRAČE A POŽADOVANÉHO VÝSLEDKU JE NUTNÉ VYBRAT MATERIÁL PRO STRUKTURÁLNÍ VRSTVU)

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.

4-5 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
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Tento vzor vytváří jemné, štíhlé relativně pravidelné a jednolité vzory: vodorovné, svislé, šikmé 
(v libovolném směru). Tento dekorativní efekt se skvěle představuje v interiéru, kde chceme 
zvýraznit symetričnost daného vzoru nebo ho napodobit, opakovat duálně z jiného 
dekorativního prvku daného interiéru např, závěsů, ubrusů nebo fotografií. Na dosažený efekt 
nanášíme dekorativní perleťovou nebo zlatou barvu Luna nebo jinou povrchovou barvu a 
vytváříme tak dodatečně třírozměrný obraz, který podle potřeby vytvoří požadovanou 
atmosféru v interiéru. Celek se skvěle doplňuje s takovými materiály jako je dřevo, kov, sklo, 
keramika nebo kámen. Efekty z Deriva, často používané pro výzdobu veřejných prostor (např. 
hotely, obchody, restaurace, kanceláře, operní nebo konferenční sály, vzdělávací a kulturní 
instituce, zdravotnictví, kluby, výčepy, průmysl atd.) a v exkluzivních apartmánech, bytech, 
chodbách, schodištích a všude tam, kde chceme vytvořit útulný a elegantní interiér, i tam, kde 
jsou vystaveny znečištění. Používá se na zástavby ze sádrokartonových panelů, sádry, na hladké 
a strukturované plochy a na různé omítky a podklady.


