
TRAVERTINO NATURALE
s efektem damascato

Novátorský a velice elegantní přístup k přírodnímu travertinu. Tento efekt se skládá z 
několika technik nanášení, které v celku napodobují zajímavou „geologickou strukturu“ 
země. Může být barvena podle katalogových, pastelových a některých intenzivních 
barev. Díky tomu získáme plně ekologický, velice ušlechtilý dekorativní efekt, vytvářející 
zajímavou, ve třech rozměrech a střídavě se prolínající matovou a saténovou strukturu. 
Výborně doplní designovou výbavu, přidá jí šmrnc a také úspěšně oživí prostor. Navíc 
vytváří správné zásadité prostředí a umožňuje lehce odvádět vlhkost ze zdí. To vše 
zabraňuje rozvoji hub, plísní a jiných mikroorganismů.

MFA 
CLASSIC
příprava 
podkladu

1 l / 30 m2 Přidejte 3 l vody na 1 l 
základového nátěru

štětka
(široký štětec)

Vrstvu nanášíme pouze v případě vytváření dekorací na savé 
povrchy, MFA je koncentrát základového nátěru, který je nutné 
ředit v poměru 1:3 s vodou. Na hladký povrch zdi nanášíme 
základový nátěr, který roztíráme širokým štětcem.

4-6 h

MFA PLUS
příprava 
podkladu

1 l / 30 m2
(po rozředění 1 ku 
3 s vodou)

Přidejte 3 l vody na 1 l 
základového nátěru

štětka
(široký štětec)

V případě slabých povrchů zdí, sádrových ploch nebo starých 
omítek doporučujeme použít posilující základový nátěr MFA PLUS 
rozředěný v poměru max. 1:3 s vodou. Základový nátěr posiluje 
podklad a omezuje nadměrnou savost. Po aplikaci nátěru nechte 
povrch vyschnout.

7-8 h

NEBO (VÝROBKY POUŽÍVANÉ STŘÍDAVĚ)

TRAVERTINO
NATURALE
základová 
vrstva

1 kg / 1 m2 pro běžné použití 
přidáme cca 25 % vody

nerezová stěrka 
(velká)

Travertino Naturale je suchá hmota, před použitím musíme přidat 
cca 25 % vody pro aktuální použití a dobře zamíchat. Poté 
nanášíme stěrkou INOX, základovou vrstvu omítky na celou 
plochu, a při roztírání stahujeme na tloušťku zrna, hlazením 
stěrkou naplocho k podkladu. Práci provádíme po částech až do 
dokončení celého povrchu. Po nanesení nechte vyschnout.

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

8-12 h

TRAVERTINO
NATURALE
dekorativní 
vrstva

1,2-1,5 kg / 1 m2 pro běžné použití 
přidáme cca 25 % vody

stěrka INOX
(2x velká - vzor, 
střední nebo 
malá na dodání 
lesku),
stěrka nerezová, 
tvrdý kartáč, 
plastová stěrka 

Travertino Naturale je suchá hmota, před použitím musíme přidat 
cca 25 % vody pro aktuální použití a dobře zamíchat. Omítku 
nanášejte ve vodorovných pruzích a ponechávejte přitom mezi 
vrstvami mezery. Poté odebíráním hmoty úzkou stěrkou vytváříme 
podélné pruhy. Navíc na okrajích vrstev získáme otvůrky 
poklepáním tvrdým kartáčem. Vzniklé úbytky doplňte střídavě 
efektem Damascato, několikanásobným odtržením nanesené 
hmoty od druhé stěrky, získáme tak na stěrce vystupující strukturu, 
kterou přenášíme razítkováním na podklad zdi tak, abychom získali 
pravidelný vzor na celé ploše. Při nanášení je zde důležitá změna 
polohy stěrky v ruce, abychom zabránili symetrickému vzoru. Další 
mezeru doplňujeme efektem vodorovných vrstev omítky, 
přenášených z okraje stěrky na povrch. Každý fragment přidávané 
hmoty po cca 30 min. (podle teploty) vyhlazujeme stěrkou před 
jejím zaschnutím. Práci provádíme po etapách až do dokončení 
celého povrchu.

8-12 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 
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
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LUMICCA
BASE
zvýraznění 
struktury další 
impregnací

1 l / 15-20 m2 cca 30-50 % vody štětka
(široký 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

6VOLITELNÁ
VRSTVA

(VOLITELNÁ VRSTVA PODLE KONEČNÉHO EFEKTU)

TRAVERTINO NATURALE
s efektem damascato

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


