
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)

SYSTÉM: MFA / CALCE GRASSELLO / VELLUTI MAGNAPEARL

VELLUTI MAGNAPEARL
CALCE GRASSELLO

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 
GRASSELLO
základová 
vrstva

0,35 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka INOX 
(velká nebo 
střední), malá 
stěrka

Calce Grassello je nutné před použitím vždy důkladně zamíchat, 
ručně nebo mechanicky. Pro nanášení všech vrstev používáme 
profesionální ocelové stěrky INOX. Tenkou vrstvu hmoty nanášíme 
tak, aby pokryla celý povrch a směrujeme přitom pohyb do středu 
čerstvě nanesené vrstvy. Práci provádíme po částech, spojujeme 
mokré vrstvy až do dokončení celého povrchu.

8-12 h

CALCE 
GRASSELLO
vyrovnávací 
vrstva

0,35 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka INOX 
(velká nebo 
střední), malá 
stěrka

Nejprve očistíme stěrkou podklad. Vrstva musí zůstat matová, 
proto se při nanášení a roztírání nesmí hmota nikde zcela setřít. 
Vrstvy Calce Grassello nanášíme stěrkou INOX tak, aby se 
překrývaly, současně vyrovnáváme podklad, až do pokrytí celého 
povrchu.

8 h

VELLUTI 
MAGNAPEAR
L
dekorativní 
vrstva

1 l / 8-10 m2 připraveno k použití stěrka INOX 
(velká nebo 
střední), malá 
stěrka

Před nanesením vrstvy je nutné malou stěrkou očistit podklad. 
Perleťovou hmotu Velutti Magnaperl důkladně zamícháme. 
Stěrkou INOX (velkou nebo střední) naneseme na část povrchu 
Velluti s lehkým přebytkem, poté hmotu roztíráme a místně 
vytlačujeme její přebytek tak, abychom zachovali současně podle 
možností jak jednolitý vzor, tak i symetrii. Takto zajistíme pro efekt 
světelné odrazy. Tento úkon provádíme cyklicky, spojujeme 
jednotlivé vrstvy na celém povrchu až do dokončení.

12 h

PRIMER E
křemenný 
základový 
nátěr

1 kg / 7-10 m2 10-15 % vody štětka
(široký štětec)

Křemenný podklad PRIMER E, doporučujeme rozředit 10-15 % 
vody a nanášet na povrch širokým štětcem po směru pozdější 
dekorativní vrstvy. Vzniklý křemenný povrch zvyšuje přilnavost a 
usnadní nanášení dalších vrstev.

5-8 h

VOLITELNĚ NANÁŠENÁ VRSTVA

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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Dekorativní efekt pro vytváření na hladkém podkladu pokrytém benátským štukem Calce 
Grassello a aplikací jedné dekorativní vrstvy hmoty Velluti Magnapearl. Calce Grassello 
navíc vyrovnává případné nerovnosti. Díky tomuto spojení vytváříme velice zajímavé 
efekty a světelné tónové přechody se sametovými perleťově-matovými reflexy s 
nádechem zlata nebo stříbrné perleti. Podle zvolené barvy a požadavků vybíráme vhodný 
třpyt pro finální efekt, zlatý nebo perleťový, a jeho intenzita se projevuje podle úhlu 
dopadu světelných paprsků.


