
Ekologický, jeden ze snadněji proveditelných efektů travertinu, který je charakteristický 
na dotyk hladkými vodorovnými vzory ve tvaru tzv. „vrypů“. Zde se vyskytující přírodní 
barva je nejčastěji používaná pro úpravu prostor, protože zrcadlí originální efekt 
travertinu a skvěle se doplňuje s jinými prvky interiéru např. sklem, kamenem, 
keramikou, dřevem nebo kovem. Díky němu můžeme skrýt drobné nerovnosti povrchu
a podklad nepotřebuje speciální vyrovnávání ani vyhlazování. Je možné ho nanášet 
přímo na cemento-vápenné omítky, strojově nanášené omítky, prakticky na každý druh 
omítky. Má dokonalou přilnavost na různé podklady. Povrch je velice odolný při mytí a 
dokonce i při drhnutí, přírodní složky zajišťují dokonalou paropropustnost a odolnost 
proti rozvoji hub a plísní. 

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.

4-6 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)

TRAVERTINO 
NATURALE
dekorativní 
vrstva

1,3 kg / 1 m2 pro běžné použití 
přidáme cca 25-30
% vody

stěrka INOX, 
stěrka japonka 
nebo výměnné 
čepele

Travertino Naturale je suchá hmota, před použitím musíme přidat 
cca  % vody pro okamžité použití a dobře zamíchat. Omítku 30  
nanášíme ve vodorovných vrstvách a roztíráme hmotu na tloušťku 
zrna. Poté, před zaschnutím, povrch škrábeme ostrým nástrojem a 
vytváříme požadovaný vzor travertinu. Práce provádíme po 
etapách až do dokončení celého povrchu tak, aby se vrstvy 
navzájem spojovaly za mokra.  Po vyrytí povrch vyhlazujeme a 
držíme přitom stěrku v malém úhlu.

SYSTÉM: MFA / BUCCIATO E / CALCE MARMORINO /
TRAVERTINO NATURALE / LUMICCA INCOLORE / LUMICCA BASE 

12 h

EFEKT „ŠKRÁBANÝ SUCHÝ TRAVERTIN”
TRAVERTINO NATURALE

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.

CALCE
MARMORINO
základová 
vrstva

0,6 - 0,7 kg /
1 m2

připraveno k použití nerezová stěrka 
(velká)

Omítku Calce Marmorino je před použitím nutné důkladně 
zamíchat. Poté nanášíme stěrkou INOX, základovou vrstvu omítky 
na celou plochu, a při roztírání stahujeme na tloušťku zrna, 
hlazením povrchu přiléhající stěrkou k podkladu. Práci provádíme 
po etapách až do dokončení celého povrchu.

8 h

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

LUMICCA
BASE
zvýraznění 
struktury další 
impregnací

1 l / 12-15 m2 cca 30-50 % vody štětec, euromal Za účelem zvýraznění struktury u dekorativních efektů je možné 
použít transparentní základový nátěr Lumicca v příslušném 
odstínu. Je to obvykle volitelný výrobek, používaný v závislosti na 
konečném efektu. Před zahájením práce ho musíme rozředit cca 
30-50 % vody a dobře zamíchat. Poté nanášíme štětcem nebo 
euromalem, a odebíráme přebytky bavlněným hadříkem. Práci 
provádíme ve směru dříve vytvořeného vzoru, podle 
požadovaného konečného efektu můžeme výrobek nanášet v 
jedné nebo v několika barvách, na část povrchu nebo na celý 
povrch. Základový nátěr Lumicca zajišťuje další impregnaci, která 
zvyšuje odolnost.

12 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

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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