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SYSTÉM: MFA / BUCCIATO E / CALCE MARMORINO /
LUMICCA INCOLORE / LUMICCA BASE
Tento efekt získáváme s pomocí jedné z nejtrvanlivějších a nejpraktičtějších ušlechtilých
omítek na bázi hašeného vápna, přetřené transparentní barvou v tmavším odstínu
Lumicca Base (po impregnaci transparentní Lumicca Incolore). Díky tomuto spojení
můžeme dosáhnout očekávaný a antický, věkovitý vzor.

VÝROBEK
MFA
CLASSIC
příprava
podkladu

VYDATNOST
1 l / 30 m2

ŘEDĚNÍ

NÁČINÍ

Přidejte 3 l vody na 1 l
základového nátěru

štětka
(široký štětec)

POPIS SYSTÉMU
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.

SCHNUTÍ
4-6h

1
(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)
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)

Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme 7-8 h
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.

1 kg / cca 5 - 7 m2

cca 30 % vody

štětka
(široký štětec)

Bucciato E je používán jako křemenný podklad, je nutné ho rozředit 5 h
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.

1 kg / 1 m2

připraveno k použití

nerezová stěrka

Omítku Calce Marmorino je nutné před použitím dobře zamíchat.
Poté ji nánášíme kovovou stěrkou na část zdi v množství, které
potřebujeme pro získání struktury. Vzor vytváříme stěrkou,
taženou po povrchu (diagonálně) ve zvoleném směru, pro
dosažení nepravidelné struktury. Podle teploty povrchu před
vyschnutím vyhlazujeme stěrkou naplocho k podkladu. Práci
provádíme po částech, jednotlivé fragmenty nanášíme až do
dokončení celého povrchu

1 l / 15-20 m2

cca 100 - 150 % vody

štětka
(široký štětec),
euromal

Lumicca incolore ustaluje a impregnuje povrch. Před zahájením
5h
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.

1
BUCCIATTO
E
křemenný
základový
nátěr

2
CALCE
MARMORINO
dekorativní
vrstva

8h

3
LUMICCA
INCOLORE
impregnace

4
(VOLITELNÁ VRSTVA PODLE KONEČNÉHO EFEKTU)
LUMICCA
BASE
zvýraznění
struktury další
impregnací

VOLITELNÁ
VRSTVA

5

1 l / 12-15 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

