
Velice jemná perleťová barva nejnovější generace, současně vyzařující svěžest. Byla 
vytvořena na bázi akrylových pryskyřic, je ředitelná vodou, určená pro nátěry v interiéru. 
Tato dekorace se výborně hodí do každého interiéru, dodává lesk a elegantní styl. Její 
výjimečnost, (jako dekorativní barvy) spočívá v tom, že vypadá jako normální barva, až 
teprve při správném úhlu dopadajícího světla se začíná na vybraných místech perleťově 
třpytit a ukazovat svoji neopakovatelnost. Lumicenta v sobě spojuje mnoho vlastností 
hledaných a požadovaných investory např.: jednolitý, velurově-sametový, a současně 
perleťový vzhled a současně měkkost na dotyk. Výrobek je cenově přístupný, snadno se 
nanáší, může se nanášet válečkem, zaručuje zachování difuzivity natřené plochy. 
Dovoluje vytvářet jemnou a elegantní atmosféru, dodává útulnost změkčováním vzhledu 
místností. Po otevření balení mohou být na povrchu výrobku vidět plovoucí kovové 
příměsi. Je to přirozená a správná vlastnost této dekorativní barvy. S ohledem na efekt, 
který vytváří, se Lumicenta (PLUS i SATINATO) vyznačuje velkou lepivostí. Proto po 
promíchání balení ve stroji na vnitřní straně víka zůstává barva, kterou je nutné 
mechanicky odstranit. Doporučujeme také přepravovat/přenášet balení s tímto 
výrobkem ve svislé poloze, abychom zabránili zasychání zbytků na vnitřní straně víka.

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 / LUMICENTA SATINATO

LUMICENTA SATINATO

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
základová 
vrstva

1 l / 14-16 m2 Podle základu cca
10 - 15 % vody
světlé barvy
(základ pastello a 
medio)
cca 5 - 10 % vody 
tmavé barvy
(scuro a incolore) 

provázkový 
váleček např. 
Spekter Twist 25 
cm, teleskop, 
malý váleček

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

(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.

LUMICENTA 
SATINATO
dekorativní 
vrstva

1 l / 14 m2 Podle základu cca
10 - 15 % vody
světlé barvy
(základ pastello a 
medio)
cca 5 - 10 % vody 
tmavé barvy
(scuro a incolore) 

provázkový 
váleček např. 
Spekter Twist 25 
cm, teleskop, 
malý váleček

Před zahájením natírání doporučujeme povrch vyrovnat, zabrousit 
smirkovým papírem tak, aby se podklad vyhladil, a provést 
případné drobné opravy. 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.

5 h
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LUMICENTA 
SATINATO
dekorativní 
vrstva

1 l / 14 m2 Podle základu cca
10 - 15 % vody
světlé barvy
(základ pastello a 
medio)
cca 0 - 10 % vody 
tmavé barvy
(scuro a incolore) 

provázkový 
váleček např. 
Spekter Twist 25 
cm, teleskop, 
malý váleček

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.

5-8 h

4

(ZA ÚČELEM VYROVNÁNÍ POVRCHU PO SATÉNOVÝCH BARVÁCH DOPORUČUJEME POUŽÍT PŘÍMO NÁTĚROVOU HMOTU ECOMO
BEZ POTŘEBY ZÁKLADOVÉ VRSTVY PŘED VLASTNÍM NATÍRÁNÍM)

Po otevření balení mohou být na povrchu výrobku viditelné plovoucí kovové přísady. Je to přirozená a správná vlastnost tohoto dekorativního nátěru.  S ohledem na 
velkou lepivost výrobku v bázích (bez barvy) doporučujeme přepravovat ve svislé poloze, aby se zabránilo zasychání nátěru na vnitřní straně obalu a víka. 
POZOR! Před barvením a malováním je nutné zkontrolovat kvalitu nátěru v balení, zda není nutné ho případně očistit od zaschlých částí. 
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