
Plastyczna masa Muricon na której uzyskujemy strukturę za pomocą wałka, następnie 
pokrytej dekoracyjną farbą Jeans pozwala na uzyskanie  efektu skóry krokodyla. 
Utworzone kompozycje doskonale nadają niepowtarzalny efekt dekoracyjny, który może 
mieć zastosowania w każdym wnętrzu na ścianach jak również w formie obrazów, 
zarówno w pokoju nastolatka, salonie lub sypialni. Szeroka paleta kolorów jaką możemy 
wykorzystać pozwala samodzielnie komponować ostateczny wygląd pomieszczeń. 
Pokrycie zabezpieczone lakierem akrylowym. jest szczególnie łatwe w utrzymaniu, 
"śliska" powierzchnia nie przyjmuje kurzu i brudu można ją umyć wilgotną szmatką
z płynem.

SYSTEM: MFA / PRIMER E / MURICON  / JEANS

KROKODYL
& JEANS

MFA 
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2 Dodać 3l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

4 - 6h

MFA PLUS
gruntowanie

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu 
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody do 
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

7 - 8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)

1

1

MURICON
warstwa 
strukturalna

ok. 0,5 kg / 1 m2 gotowy do użytku, 
max. 10% wody

paca, szczotka
(ławkowiec), 
narzędzie 
strukturalne

8-12h

3

PRIMER E
podkład 
kwarcowy

1kg / 7-10m2 10-15% wody szczotka
(ławkowiec)

5 - 8h

2

JEANS
warstwa 
dekoracyjna

1l / 20m2 dodać 10 -15% wody pędzel, Euromal, 
gąbka

8-12h

4

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując 
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za 
pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie 
wzmacnia powierzchnię i zwiększa przyczepność oraz wydajność 
kolejnych warstw.

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, 
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego 
max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie 
wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega 
nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże,
zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.

Podkład kwarcowy PRIMER E, zaleca się rozcieńczyć 10-15% wodą 
i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca zgodnie z 
kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała 
powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam 
nanoszenie kolejnych warstw.

Do uzyskania struktury w efekcie Krokodyl, stosujemy tynk 
strukturalny Muricon. Na fragment ściany nanosimy produkt pacą 
w ilości odpowiedniej do uzyskania efektu. Przy pomocy 
specjalnego wałka do efektów dekoracyjnych Dragon, formujemy 
strukturę powierzchni w celu osiągnięcia odpowiedniej faktury. 
Pracę wykonujemy etapami cyklicznie ją powtarzając, aż do 
ukończenia całej powierzchni.

Jeans Velatura stosujemy w celu podkreślenia struktury. W 
zależności od oczekiwanego efektu końcowego, produkt możemy 
nanosić w jednym lub kilku kolorach używając do każdego koloru 
osobny pędzel. Nanosimy Jeans Velatura na powierzchnię i 
rozprowadzamy za pomocą gumowego zgarniacza, ściągając 
zgodnie z kierunkiem utworzonej wcześniej struktury. Prace 
wykonujemy etapami, aż do ukończenia całej powierzchni.


