
Dekorativní efekt, vzhledem připomínající zrezivělý povrch. Můžeme ho vytvářet na 
celých zdech nebo jen na konkrétních plochách. Požadovaný efekt získáváme na všech 
interiérových i exteriérových plochách např. cemento-vápenné omítky, sádrokartonové 
panely, kov, dřevo, plast atd. Hodí se pro vytváření výjimečné a speciální atmosféry v 
našich bytech, kancelářích nebo průmyslovém, industriálním stavebnictví. Vnáší do 
interiéru surový dekorativní prvek, vnáší závan minulosti, ideální pro styly z předchozích 
epoch, moderních, půdních, interiéru dodává nádech tajemna. Snadno dosažitelný 
dekorativní efekt.

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)

SYSTÉM: MFA / BUCCIATO E / JEANS VELATURA nebo LUMICCA ANTICA

EFEKT RZI
OXIDECOR W

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.

BUCCIATTO 
E
křemenný 
základový 
nátěr

1 kg / cca 5 - 7 m2 cca 30 % vody štětka
(široký štětec)

Bucciato E je používán jako křemenný podklad, je nutné ho rozředit 
cca 30 % vody a dobře zamíchat. Poté nanášíme širokým štětcem 
ve směru pozdější dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch 
zvyšuje přilnavost a usnadní nanášení dalších vrstev.

5 h

OXIDECOR 
W
dekorativní 
vrstva

1 l / cca 15 m2 přidejte cca 20 % vody stěrka s houbou, 
euromal, 
smirkový papír

Pro efekt používáme nátěr OXIDECOR W, rozředěný cca 20 % vody 
pro dodání efektu rzi. Povrch můžeme jemně přetřít smirkovým 
papírem před nebo po ukončení prací. Nátěr nanášíme štětcem na 
povrch a roztíráme euromalem nebo stěrkou s houbou. Přebytek 
stahujeme gumovou stěrkou. Tento úkon provádíme tak, aby se 
nanášený nátěr spojoval na celém povrchu a vytvořil jednolitou 
vrstvu. Oxidecor W nanášíme jednou nebo dvakrát v odstupech 
min. 5 hodin.

5 h

BUCCIATTO 
E
strukturální 
vrstva

0,3 - 1 kg / 1 m2 připraveno k použití, 
max 5 % vody

stěrka INOX
(2x velká),
malá stěrka

Na stěrku naneste malé množství hmoty Bucciato E, poté druhou 
stěrkou stiskněte hmotu a několikrát odtrhněte tak, aby vznikla 
vystupující struktura, kterou následně razítkujeme místo za 
místem a přenášíme hmotu na podklad tak, abychom získali 
pravidelný vzor na celém povrchu. Při nanášení je zde důležitá 
změna polohy stěrky v ruce, abychom zabránili symetrickému 
vzoru. Po několika minutách zasychající hřbety hmoty vyhlazujeme 
stěrkou. Práci provádíme po etapách až do dokončení celého 
povrchu.

8-12 h

BUCCIATTO 
E
vyrovnávací 
vrstva

0,5 - 1 kg / 1 m2 připraveno k použití, 
max 5 % vody

stěrka INOX, 
malá stěrka

5-8 hBucciato E nanášený stěrkou je připraven k použití, ředíme max. 5 
% vody a dobře zamícháme. Poté nanášíme stěrkou ve směru 
pozdější dekorativní vrstvy a pokrýváme celý povrch tenkou 
vrstvou.  Práci provádíme po částech, spojujeme mokré vrstvy, až 
do dokončení celého povrchu.

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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