
MFA 
CLASSIC
bezbarvý 
základový 
nátěr

1 l / 30 m2 Přidejte 3 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 1:3 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)
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SYSTÉM: MFA / PRIMER EG / MURISTON

MURISTON OPAL

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.

MURISTON 
OPAL
vlastní vrstva

1-1,2 kg / 1 m2 připraven k použití, 
max. 5 % vody

stěrka INOX, 
plastová stěrka

12 h
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PRIMER EG
křemenný 
základový 
nátěr

1 kg / 4-5 m2 5-15 % vody štětka
(široký štětec)

Křemenný podklad do interiéru i exteriéru s vyšší zrnitostí, 
doporučujeme rozředit 5-15 % vody a nanášet na povrch širokým 
štětcem. Zvyšuje přilnavost, dobře drží, zesiluje povrch určený pro 
nanášení omítky. Primer EG je možné použít na každý druh povrchu 
se stabilním podkladem.

5-8 h
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Pro nanášení a vyhlazování omítky doporučujeme ocelovou stěrku 
INOX (pro zatírání plastovou stěrku). Před zahájením nanášení 
musíme hmotu důkladně zamíchat míchadlem v pomalých 
otáčkách, dokud nedosáhneme jednolité konzistence. Výrobek je 
připraven k použití, v případě příliš husté omítky ředíme max. 5 % 
vody. Muriston nanášíme s lehkým přebytkem na malý kousek, 
poté vyhlazujeme stěrkou inox nebo zatíráme platovou stěrkou. 
Práci provádíme po etapách až do dokončení celého povrchu.
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Módní, jediný svého druhu, neopakovatelný, velice trvanlivý dekorativní efekt do 
interiéru i exteriéru, který získáváme z vybrané omítky Muriston složené např. z tříděné 
drti a přírodního kamene různé zrnitosti. Dostupné efekty se odlišují barvou, a také 
dodatečným obsahem černých nebo průhledných perleťově skleněných šupin, které 
vytvářejí výjimečné a okázalé efekty na povrchu zdí, při ozáření slunečními paprsky nebo 
pod osvětlením se začínají jemně proměňovat jako diamanty. Doporučujeme zejména na 
místa ohrožená mechanickým poškozením a znečištěním. Je odolná také proti vlivům 
počasí a mytí tlakovou vodou např. Kercherem. Dostupné druhy omítky Muriston. 
Muriston Opal - nejnovější druh z rodiny Muristonů, připravený k použití v módní, 
designérské béžově-šedé barvě, obsahuje ve své hmotě přírodní, minerální drť a kameny 
odrážející lesk v podobě blýskavých-průhledných a tmavých uhlíků. DOPORUČUJEME!

PRO ZLEPŠENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČINKU DOPORUČUJEME UTŘÍT POVRCH MOKRACÍ STĚRKOU


