
Originální dekorativní efekt vytvořený s pomocí dekorativní barvy Lumicca Perl, 
gumovým nástrojem pro vytváření let dřeva. Efekt plně napodobuje přírodní dřevo. 
Originálním a praktickým způsobem je možné natřít: zdi, dveře, police, nebo změnit k 
nepoznání starý nábytek, rovněž se zlatým, stříbrným nebo perleťovým třpytem. Nátěr 
se snadno udržuje a samostatně vytváří, přes svoji nepravidelnou strukturu nezachytává 
prach ani špínu, je možné ho otírat vlhkým hadříkem. Dobře opticky ladí s přírodním 
dřevem, kovem a jinými výrobky ze systémů ECORSON.

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 / LUMICCA PEARL nebo LUMICCA GOLD

EFEKT LEGNATO
LUMICCA PEARL nebo JEANS

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.

(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.

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.

4-5 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.

4-5 h
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LUMMICA 
PEARL
LUMMICA 
GOLD
dekorativní 
vrstva

1 l / 102 připraven k použití
max. 5 % vody

štětec, razítko 
„dřevěná léta““

8 h

4

Pro dosažení efektu dřevěných let používáme dekorativní barvu 
Lumicca Pearl nebo Gold. Štětcem nanášíme nátěr na povrch zdi a 
gumovým razítkem pro efekt Legnato vytváříme strukturu. Tento 
úkon provádíme po částech v podobě pruhů, při vytváření struktury 
vedeme nástroj proměnlivými pohyby. Výše uvedenou práci 
provádíme cyklicky až do dokončení celého povrchu.

JEANS 
VELATURA

LEGNATO
dekorativní 
vrstva

1 l / 10 m2 připraven k použití
max. 5 % vody

štětec, razítko 
„dřevěná léta““

Pro získání strukturálního efektu dřevěných let používáme nátěr 
Jeans Velatura. Štětcem nanášíme nátěr na povrch zdi a gumovým 
razítkem pro efekt Legnato vytváříme strukturu. Tento úkon 
provádíme po částech v podobě pruhů, při vytváření struktury 
vedeme nástroj proměnlivými pohyby. Výše uvedenou práci 
provádíme cyklicky až do dokončení celého povrchu.

12 h

4

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

EFEKT LEGNATO
LUMICCA PEARL nebo JEANS
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