
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.

5-8h

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 / BUCCIATO E / RUSTICON / LUMICCA INCOLORE nebo
LUMICCA BÁZE

EFEKT STARÉ ZDI
RUSTICON

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.

RUSTICON 
strukturální 
vrstva

0,5 kg / 1 m2 cca 20 % vody štětka
(široký štětec)

Rusticon je hmota pro strukturální efekty, kterou je pro nanášení 
štětkou (širokým štětcem) nutné rozředit 20 % vody. Rusticon 
nanášíme na tak, že povrch malované plochy pokryjeme se 
současným zanecháním viditelných prosvítajících ploch. Při 
nanášení vytváříme vzor štětkou ve zvoleném směru. Rusticon 
nanášíme po částech, spojujeme jednotlivé vrstvy až do 
dokončení. 

12 h

RUSTICON 
strukturální 
vrstva

0,5 kg / 1 m2 připraveno k použití, 
cca 10-20 % vody

nerezová stěrka, 
štětka (široký 
štětec)

Druhou vrstvu nanášíme ve stejném nebo v jiném odstínu 
Rusticon, na povrch ji nanášíme proto, abychom vyrovnali vrstvy. 
Při nanášení vytváříme vzor štětkou ve zvoleném směru. Rusticon 
nanášíme po částech, spojujeme jednotlivé vrstvy až do 
dokončení. Každý fragment nanášené hmoty po cca 20 min. 
vyhlazujeme před jejím zaschnutím stěrkou přitlačovanou k 
podkladu.

12 h

MURIMAL 
200
základová 
vrstva

1 l / 14-16 m2 přidejte 5-15 % vody 
(podle základu)

velký váleček, 
malý váleček, 
teleskop, štětec

Na dobře připravený podklad nanášíme první základovou vrstvu 
nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu. 
Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní 
rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté 
malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do 
dokončení celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit 
kvalitu a zamezit návratům na zasychající vrstvu.

4-5 h

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 nanášejte širokým štětcem a roztírejte 
rovnoměrně euromalem, ve směru dříve vytvořeného vzoru. 
Přebytky impregnace, zejména v prohlubních, setřete bavlněným 
hadříkem. Práci provádíme po částech až do dokončení celého 
povrchu.

5 h

(VOLITELNÁ VRSTVA)

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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(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

MFA WHITE
krycí základový 
nátěr

po rozředění cca 
50-100 % vody
1 l / 15-20 m2
Bez rozředění 
8-10 m2

Přidejte 0 až 100 % 
vody.
max. 1 l vody na 1 l 
nátěru

štětka 
(široký štětec) 
váleček na slabé 
podklady

4-6 h

1

MFA WHITE, bílý základový nátěr s možností obarvení, 
doporučovaný před každým malováním pro sjednocení povrchu 
zejména při změně dosavadní barvy zdí. Používá se také pod 
intenzivní, obtížně kryjící barvy. Základový nátěr ředíme max.    
100 % s vodou, nanášíme širokým štětcem a důkladně zatíráme do 
pevného podkladu. Lze ho nanášet válečkem bez ředění jako barvu 
do interiéru nebo základový nátěr.

Dekorativní efekt, který je možné připravovat na mnoho různých způsobů od matových 
po saténové a perleťové podle použitých dekorativních barev ze systému ECORSON 
např. Lumicca Antica, Cromo, Corado, Luna, Revello, Imprese, Lumicenta atd., a také 
podle charakteru interiéru a potřeby dosáhnout odpovídající atmosféru. Dekoraci 
získáváme z omítky Rusticon, která umožňuje dosáhnout výjimečně hladký nebo 
strukturovaný povrch. Vyznačuje ji vysoká plasticita a snadnost nanášení. Můžeme díky 
tomu vytvořit hrubší strukturu. Obsahuje speciální vlákna, která způsobují, že je velice 
pružná a odolná proti mikrotrhlinám a mechanickému poškození. 


