
DAMASCATO
GRASSMARMO

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)

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.

7-8 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

prvotní nátěr
0,5 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka INOX 

(velká), malá 
stěrka

vyrovnávání 
povrchu

0,5 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka INOX 
(velká nebo 
střední), malá 
stěrka

5 h

O O 
DAMASCATO
strukturální 
vrstva

0,8-1 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka INOX 
(2x velká - vzor, 
střední nebo 
malá - leštění), 
malá stěrka

Na stěrku naneste malé množství hmoty Grassmarmo, poté druhou 
stěrkou stiskněte hmotu a několikrát odtrhněte tak, aby vznikla 
vystupující struktura, kterou následně razítkujeme místo za 
místem a přenášíme hmotu na podklad tak, abychom získali 
pravidelný vzor na celém povrchu. Při nanášení je zde důležitá 
změna polohy stěrky v ruce, abychom zabránili symetrickému 
vzoru. Po několika minutách zasychající hřbety hmoty vyhlazujeme 
stěrkou a poté leštíme před úplným zaschnutím. Práci provádíme 
po etapách až do dokončení celého povrchu.

12 h

SYSTÉM: MFA CLASSIC nebo MFA PLUS / BUCCIATTO E / GRASSMARMO

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

GRASSMARMO

GRASSMARMO

GRASSMARMO

Grassmarmo je nutné před použitím důkladně zamíchat, ručně 
nebo mechanicky. Pro nanášení všech vrstev používáme 
profesionální ocelové stěrky INOX. Grassmarmo v sobě obsahuje 
drobná zrna, proto při roztírání držíme stěrku pod malým úhlem. 
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.

Nejprve očistíme stěrkou podklad. Vrstva musí zůstat matová, 
proto se při nanášení a roztírání nesmí hmota nikde zcela setřít. 
Vrstvy Grasmarmo nanášíme stěrkou INOX tak, aby se překrývaly, 
současně vyrovnáváme podklad, až do pokrytí celého povrchu. Již 
po cca 20 min. od zahájení nanášení vrstvy (podle teploty a doby 
schnutí) můžeme přejít na další.

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 malířským polštářkem (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

(VOLITELNÁ 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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Elegantní, plně ekologický interiérový nátěr, vytvářející velice zajímavou, prostupující se 
třírozměrnou a střídavě matovou a saténovou strukturu. Je to velice ušlechtilý 
dekorativní efekt, který 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. Obrovskou výhodou 
je to, že je možné ho používat přímo na cemento-vápenné omítky a strojově nanášené 
omítky, bez potřeby používat sádru. Doporučujeme pro použití v interiérech: 
soukromých, domech, bytech, veřejných (hotely, obchody, restaurace, kanceláře, 
vzdělávací a kulturní budovy, zdravotnictví, průmysl atd.), a na prestižních místech, kde 
potřebujeme použít zajímavý, neobvyklý efekt, a také všude tam, kde chceme vytvořit 
designový a elegantní interiér, i takový, který je vystaven vlhkosti a slabému větrání.


