
Modny, jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, bardzo wytrzymały tynk dekoracyjny, 
wewnętrzno-zewnętrzny, który pod wpływem światła subtelnie się mieni, z dodatkami 
wyselekcjonowanego kruszywa i naturalnych kamieni o różnej granulacji. Może być 
również stosowany z dodatkami czarnych lub przezroczystych płatków perłowo-
brokatowych, które dają wyjątkowe i spektakularne efekty na powierzchniach ścian, pod 
wspływem słońca lub oświetlenia zaczynające się mienić jak diamenty. W celu uzyskania 
transparentnych, dekoracyjnych przejść tonalnych, stosujemy podkład w dowolnie 
wybranych kolorach lub przecierki podbarwionej lakierem z Muristonu, które nadają 
finalnie oryginalny efekt końcowy o odpowiedniej tonacji. Polecamy go szczególnie w 
miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia, jest odporny również 
na wpływy atmosferyczne i mycie myjką ciśnieniową np. Kercherem.

MFA 
CLASSIC
gruntowanie 
bezbarwne

1l / 30m2 Dodać 3l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)
wałek dla 
podłoży słabych

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 zwiększy przyczepność oraz wydajność 
kolejnych warstw.

4 - 6h

MFA PLUS
gruntowanie 
bezbarwne

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

Dodać max. 3l wody do 
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)
wałek dla 
podłoży słabych

7-8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)
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SYSTEM: MFA / PRIMER EG / MURISTON

MURISTON SAND / SABIA

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.

MURISTON 
SAND / 
SABIA
warstwa 
dekoracyjna

ok. 2kg / 1m2 gotowe do użytku, 
max. 5% wodą

paca INOX, 
szpachelka

Do nanoszenia i wygładzania tynku zaleca się pacę ze stali inox. 
Przed rozpoczęciem nakładania, masę należy dokładnie 
wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Produkt jest gotowy do użycia, w 
przypadku zbyt gęstego tynku rozcieńczyć max. do 5% wodą. 
Muriston nakładamy z lekkim nadmiarem na niewielki fragment, 
następnie wyciskamy nadmiar na grubość zawartego w nim ziarna i 
wygładzamy pacą.  Prace wykonujemy etapami, aż do ukończenia 
całej powierzchni. Bezpośrednio po nałożeniu barwa tynku może 
być mleczno-biała, która zanika podczas wysychania.

12h
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PRIMER EG
podkład 
kwarcowy

1kg / 4-5m2 5-15% wody szczotka
(ławkowiec)

Podkład kwarcowy wewnętrzno-zewnętrzny o grubszym 
uziarnieniu, zaleca się rozcieńczyć 5-15% wodą i nanieść na 
powierzchnię za pomocą ławkowca. Zwiększa przyczepność, 
dobrze przylega, wzmacnia powierzchnie przeznaczone do 
nanoszenia tynków. Primer EG można stosować na każdy rodzaj 
powierzchni o stabilnym podłożu.

5-8h

2

AKRYLOWO - SILIKONOWY TYNK DEKORACYJNY
CIENKOWARSTWOWY

W CELU POLEPSZENIA EFEKTU FINALNEGO ZALECA SIĘ PRZEGŁADZENIE POWIERZCHNI MOKRĄ PACĄ


