
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 /  ECOQUA PLUS nebo MURICON / CORADO
nebo LUNA nebo SAHARA 

MAKARON

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.

ECOQUA
PLUS
strukturální 
vrstva 

MURICON
strukturální 
vrstva 

0,66 kg / 1 m2
(1kg / 1,5m2)

připraven k použití, 
max. 5-10 % vody

stěrka „tráva“, 
pórovitá houba, 
štětka

Pro získání strukturálního efektu tzv. nití makarónu používáme 
neředěný nátěr Ecoqua Plus nebo Muricon. Stěrkou nebo malířskou 
štětkou nanášíme vrstvu nátěru nebo dekorativní hmoty na povrch 
a vytváříme strukturu nití makarónu pórovitou houbou nebo jiným 
nástrojem. Tento úkon provádíme po částech v podobě pruhů, při 
vytváření struktury vedeme nástroj rovnoměrným pomalým 
pohybem. Výše uvedenou práci provádíme cyklicky až do 
dokončení celého povrchu. Tuto techniku lze použít pro nanášení 
svislého nebo horizontálního vzoru. Tloušťka a druh struktury 
závisí na použitém nástroji a druhu výrobku. V případě velkých 
ploch pro zachování jednoduchého vzoru doporučujeme použít 
dlouhou vodováhu pro vedení nástroje.

8-12 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

ECOQUA PLUS NEBO MURICON

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

CORADO
LUNA 
SAHARA
dekorativní 
vrstva

1 l / 8-12 m2 přidejte 20-50 % vody široký štětec, 
štětka, euromal, 
štětec

Před provedením prací musíme zvolený nátěr Corado, Luna nebo 
Sahara rozředit přidáním cca 20-50 % vody a dobře zamíchat.  
Strukturu vyhlazujeme smirkovým papírem (např. P180) a 
nanášíme nátěr na část povrchu štětkou. Poté roztíráme 
rovnoměrně ) . malířským polštářkem (euromalem  podél vzoru
Práci provádíme po etapách až do dokončení celého povrchu.

8 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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Dekorativní efekt, tvarem připomínající nitě makarónu, vytvořený v systému z plastické 
strukturální hmoty Muricon. Na získaný efekt nanášíme jednu z vybraných dekorativních 
barev v odstínech: perleti/stříbra/zlata/brokátu, např. Corado, Luna, Revello, Lumicca 
Pearl atd. Tuto techniku používáme při nanášení svislého vzoru se silnějšími nitěmi a 
vodorovného se slabším vzorem (síla a druh struktury závisí na použitém nástroji). V 
každé chvíli může být povrch obnoven nátěrem ve vybrané barvě, na který použijeme 
libovolný nátěr: stříbrný, zlatý nebo interferenční (proměnlivý), který dodává třírozměrný 
obraz s obrovskými designovými možnostmi.


