
Interiérová dekorace, která svým vzhledem odráží ve slunci se měnící pouštní písek
s nádechem: stříbrným, zlatým nebo perleťovým. Celek zesvětluje interiér, dodává mu 
lesk a vytváří nádhernou hru světla a barevné reflexy. Tento vzor se vytváří barvou 
Sahara, nanášenou stěrkou inox, a poté nástrojem tzv. „„tráva““, svislými nebo 
vodorovnými pohyby roztíráme a vytlačujeme hmotu pod nástrojem a tím vytváříme 
strukturu makarónu. Tento efekt můžeme dosáhnout horizontálně nebo vertikálně podle 
projektu. Vzor na zdi se skvěle doplňuje s přírodními prvky výbavy interiéru tj. sklo, dřevo, 
kov, keramika, kámen.

MFA 
CLASSIC
bezbarvý 
základový 
nátěr

1 l / 40 m2 Přidejte 4 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 1:4 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 / MURILLO / SAHARA nebo SAHARA ALUMINIO

SAHARA, SAHARA ALUMINIO

SMÍŠENÝ VZOR

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.

(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 hMFA 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.

MURILLO
vlastní vrstva

1 l / 16-20 m2 přidejte 0-40% vody 
(podle základu)

velký váleček, 
malý váleček, 
teleskop, štětec

Nanášíme druhou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-25% vody podle 
barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch, které jsou nepřístupné 
pro velký váleček, např. vnitřní rohy zdí, okolo podlahových lišt, 
okolo zásuvek. Poté malujeme rovnoměrně odshora dolů bez 
přerušování práce až do dokončení celého povrchu. Při natírání 
průběžně kontrolujeme kvalitu výsledku. Také je potřeba zamezit 
návratu na zasychající vrstvu.

4-6 h

MURILLO
základová 
vrstva

1 l / 16-20 m2 přidejte 0-50% vody 
(podle základu)

velký váleček, 
malý váleček, 
teleskop, štětec

Na dobře připravený podklad nanášíme základovou vrstvu nátěru, 
kterou ředíme 5-25% vody podle barvy podkladu. Začínáme 
natíráním ploch, které jsou nepřístupné pro velký váleček, např. 
vnitřní rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo zásuvek. Poté 
malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do 
dokončení celého povrchu. Při natírání průběžně kontrolujeme 
kvalitu výsledku. Také je potřeba zamezit návratu na zasychající 
vrstvu.

4-6 h

SAHARA, 
SAHARA 
ALUMINIO
dekorativní 
vrstva

1 l / 6-8 m2 10-15% vody štětka
(široký štětec) 
pro nanášení 
štětkou
(širokým 
štětcem) pro 
vytváření vzoru, 
euromal

Barva je připravena k použití, v případě nutnosti ředíme max. 15% 
vody. Poté ji na část povrchu nanášíme bodově štětcem v pokud 
možno rovných rozestupech a roztíráme po podkladu. Saharu 
nanášíme po částech, jednotlivé části spojujeme dokud 
nepokryjeme celý povrch. Při nanášení se vracíme k zasychající 
vrstvě a jemně ji kartáčujeme suchým širokým stětcem tak, aby se 
v nátěru obsažená zrna jemně seskupila a vytvořila požadovaný 
efekt. V případě příliš silných vrstev povrch vyhlazujeme válečkem 
s krátkými štětinami nebo stěrkou na plocho k podkladu.

12h

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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