
Vzor vytvořený na matové akrylové barvě (Murillo, Eco13, Fortuna) s vysokou odolností 
proti smývání, provedený mořskou houbou namočenou v transparentní barvě - Lumicca 
Pearl, která vhodným razítkováním povrchu dodává originální dekorativní efekt. Barvou 
Lumicca Pearl je možné získat jednobarevné nebo více barevné dekorativní techniky 
spojováním několika barev s třpytem: perleťovým, zlatým nebo interferenčním. Plochy 
razítkujeme rovnoměrně, kousek po kousku a vytváříme tak požadovaný dekorativní 
efekt Spugnato. Při nanášení je zde důležitá změna polohy houby v ruce, abychom 
zabránili symetrickému, jednolitému vzoru. Asymetrie je tomto případě žádoucí. Nátěr se 
snadno udržuje, je plně zabezpečen proti špíně vysokou odolností proti smývání.

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 / MURIMAL 200 / LUMMICA PEARL

SPUGNATO
LUMMICA PEARL

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.

MURIMAL 
200
vlastní vrstva

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

velký váleček, 
malý váleček, 
teleskop, štětec

 Nanášíme druhou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle 
barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro 
velký váleček (pravidlo jako u první vrstvy). 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

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
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LUMMICA 
PEARL 
SPUGNATO
dekorativní 
vrstva

1 l / 20-30 m2 přidejte cca 50 % vody přírodní mořská 
houba

Lumicca je transparentní nátěr na bázi Pearl, Gold nebo Multicolor, 
který poskytuje barevný efekt s perleťovým leskem. Podle 
požadovaného konečného efektu můžeme výrobek nanášet v 
jedné nebo v několika barvách. Před provedením prací je nutné 
nátěr Lumicca rozředit přidáním cca 50 % vody. Vzor vytváříme 
mořskou houbou namočenou v nátěru Lumicca, který před 
nanášením na povrch musíme zbavit stěrkou jeho přebytečného 
množství. Poté rovnoměrně „razítkujeme“ místo za místem. Při 
nanášení je zde důležitá změna polohy houby v ruce, abychom 
zabránili symetrickému vzoru. Práci provádíme po etapách až do 
dokončení celého povrchu.

8 h
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LUMICCA je vyrábí s několika základy: Lumicca Pearl - stříbrná perleť, Lumicca Gold - zlatá, Lumicca Báze - lesk
Základy Multicolor jsou interferenční, viditelné pod úhlem dopadajícího osvětlení.
M-01 Multicolor zlatá, M-02 Multicolor zelená, M-03 Multicolor červená, M-04 Multicolor modrá

SPUGNATO
LUMMICA PEARL
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