
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 / OXIDECOR EXTRA FINE / AKTIVÁTOR NEW /
LUMMICA INCOLORE nebo SILOMAL

EFEKT RZI

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.

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

OXIDECOR EXTRA FINE

OXIDECOR 
EXTRA FINE 
základová 
vrstva

nástřik:
1 kg / 4-5 m2
-----------------------
stěrka nebo štětec:
1 kg / 2-2,5 m2

nástřik:
20 - 30 % vody
----------------------
stěrka:
připraven k použití
----------------------
štětec:
10–20 % vody

nástřik, stěrka, 
štětec, široký 
štětec, váleček

Před použitím na každou vrstvu je nutné Oxidecor E  xtra Fine
důkladně zamíchat. Na hladký podklad je možné výrobek používat 
bez ředění a nanášet ho stěrkou Inox. V případě použití štětce, 
štětky nebo stříkáním je nutné rozředit 10-25 % vody, podle 
použitého nástroje a metody nanášení. Na připravený podklad 
nanášíme tenkou základovou vrstvu (v síle zrna) a pokrýváme celý 
povrch. V případě výskytu stop po nanášení je možné povrch 
zahladit válečkem.

6 h

OXIDECOR 
EXTRA FINE 
dekorativní 
vrstva

nástřik:
1 kg / 4-5 m2
-----------------------
stěrka nebo štětec:
1 kg / 2-2,5 m2

nástřik:
20 - 30 % vody
----------------------
stěrka:
připraven k použití
----------------------
štětec:
10–20 % vody

nástřik, stěrka, 
štětec, široký 
štětec, houba, 
váleček

Podle použitého nástroje a metody nanášení je Oxidecor Extra Fine 
připraven k použití nebo se ředí 10-30 % vody (nebo aktivátorem). 
Na připravenou základovou vrstvu nanášíme Oxidecor Extra Fine. V 
případě velkých ploch nesmíme zapomenout použít před 
vyschnutím aktivátor, který je popsaný v další vrstvě. Práci 
provádíme na celém povrchu až do úplného dokončení. V případě 
výskytu stop po nanášení štětcem je možné povrch zahladit 
válečkem.

10 min.

AKTIVÁTOR 
NEW
aktivační vrstva

1 l / 10 m2 připraveno k použití rozprašovač 
(postřikovač)

Na lehce zasychající vrstvu Oxidecoru Extra Fine nanášíme 
rozprašovačem Aktivátor New. Nesmíme zapomenout, že množství 
a frekvence použití aktivátoru záleží na podmínkách a době schnutí 
vrstvy a také jak je nanášena. Čím pomaleji bude probíhat 
zasychání, tím více se objeví zabarvených skvrn. Působí na to 
takové vlivy jako: vlhkost, teplota, průvan. Práce nesmí být 
prováděny na slunci, v dešti, ve větru a mrazu. První aplikace musí 
být pokud možno rovnoměrná na celém povrchu. Před definitivním 
vyschnutím celku je možné ještě několikrát bodově nanášet 
aktivátor tak, aby se na vybraných místech zesílil efekt koroze. Poté 
ponecháme celek důkladně vyschnout. Pokud nebude efekt 
uspokojující, je možné nanést další vrstvu Oxidecoru Extra Fine.

48 h

VÝROBEK VYDATNOST ŘEDĚNÍ NÁČINÍ POPIS SYSTÉMU SCHNUTÍ
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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
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Dekorační systém pro vytváření speciálních efektů, díky složení obsahujícími jemně zrnitý 
kov je možné získat ideálně hladký povrch jak v exteriéru tak i v interiéru různých budov 
nebo jejich okolní architektury. Odlišuje se od Oxidecor E tím, že může být nanášena 
stříkáním, stěrkou nebo štětcem na všechny druhy podkladu jako například: zdi, 
radiátory, dveře, kov, zábradlí, plast, dřevo, náhražky dřeva, nábytkové desky, lampy, 
automobily, jízdní kola, motocykly, předměty zahradní architektury atd. Doporučujeme 
na všechny povrchy: v bytovém i průmyslovém stavebnictví, na zdi, kov, dřevo, imitace 
dřeva, plast, nábytkové desky, automobily, jízdní kola, motocykly, lampy, předměty 
zahradní architektury atd.



SILOMAL
impregnace

1 l / 10 m2 připraven k použití nástřikem, 
štětcem, 
euromalem

Silomal impregnuje vrstvu bez vytváření lesku. Výrobek nanášíme 
euromalem nebo širokým štětcem na celý povrch. Po zaschnutí 
doporučujeme opakovat impregnaci. Nanesená vrstva získává své 
vlastnosti po uplynutí 72 h.

12 h

6

LUMICCA 
INCOLORE
impregnace 

1 l / 15-20 m2 cca 100 - 150 % vody štětka
(široký štětec), 
euromal

Lumicca incolore ustaluje a impregnuje povrch. Před zahájením 
práce je nutné nátěr rozředit v poměru 1:1 max. 1:1,5 vody a dobře 
zamíchat. Výrobek nanášíme širokým štětcem a roztíráme 
rovnoměrně euromalem, Práci provádíme po částech až do 
úplného dokončení.

5 h

6

(NEBO POUŽÍVAT LUMICCU INCOLORE U UMYVADEL, V KUCHYNÍCH ATD.  VÝROBEK KROMĚ IMPREGNACE MĚNÍ BARVU NA MÍSTECH, KDE STOJÍ VODA)

EFEKT RZI
OXIDECOR EXTRA FINE

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


