
Sametová barva, vyráběná nejnovější inovativní technologií, na bázi přírodních minerálů 
a pryskyřic v disperzi akrylových polymerů, ředitelná vodou. Vytváří jednolitý povlak, na 
pohled měkký, umožňující dýchat, výjimečně odolný proti smývání. Kvalita výrobku 
zajišťuje maximální ochranu zdí a trvanlivou barvu odolnou vůči změnám během plynutí 
času. Po úplném vyschnutí a vytvrzení barva vytváří tvrdý, spojitý a trvanlivý povlak se 
zvýšenou odolností proti špíně a skvrnám.

MFA 
CLASSIC
bezbarvý 
základový 
nátěr

1 l / 40 m2 Přidejte 4 l vody na 1 l 
základového nátěru

štětka 
(široký štětec) 
váleček na slabé 
podklady

Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem 
základového nátěru MFA Classic 1:4 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
bezbarvý 
základový 
nátěr

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

Přidejte max. 3 l vody 
na 1 l nátěru

štětka 
(široký štětec) 
váleček na slabé 
podklady

7-8 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

1
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SYSTÉM: MFA / MURIMAL 200 / ECO12

ECO12
SATÉNOVÁ BARVA

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.

MURIMAL 
200
matová 
základová 
vrstva

1 l / 14-16 m2 přidejte 5-15 % vody 
(podle základu)

provázkový 
váleček 
např. Spekter 
Twist 25 cm, 
teleskop, malý 
váleček

4-5 h
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ECO12
saténová 
vrstva I

1 l / 14-16 m2
na vrstvu

Podle základu
cca 10 - 15 % vody 
světlé barvy 
(základ pastello a 
medio)
cca 5-10 % vody tmavé 
barvy 
(scuro a incolore) 

provázkový 
váleček 
např. Spekter 
Twist 25 cm, 
teleskop, malý 
váleček

Před zahájením natírání doporučujeme povrch vyrovnat, 
zabrousit smirkovým papírem tak, aby se podklad vyhladil, a 
provést případné drobné opravy. Na dobře připravený podklad 
nanášíme první základovou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-15 % 
vody podle barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch 
nepřístupných pro velký váleček (vnitřní rohy zdí, okolo 
podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté malujeme 
rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení 
celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit kvalitu a 
zamezit návratům na zasychající vrstvu.

3
4-6 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)

MFA WHITE
krycí základový 
nátěr

po rozředění cca 
50-100 % vody
1 l / 15-20 m2
Bez rozředění 
8-10 m2

Přidejte 0 až 100 % 
vody.
max. 1 l vody na 1 l 
nátěru

štětka 
(široký štětec) 
váleček na slabé 
podklady

4-6 h

1

MFA WHITE, bílý základový nátěr s možností obarvení, 
doporučovaný před každým malováním pro sjednocení povrchu 
zejména při změně dosavadní barvy zdí. Používá se také pod 
intenzivní, obtížně kryjící barvy. Základový nátěr ředíme max.    
100 % s vodou, nanášíme širokým štětcem a důkladně zatíráme do 
pevného podkladu. Lze ho nanášet válečkem bez ředění jako barvu 
do interiéru nebo základový nátěr.

ECO12
saténová 
vrstva II

1 l / 14-16 m2
na vrstvu

Podle základu 
cca 10-15 % vody 
světlé barvy 
(základ pastello a 
medio)
cca 5-10 % vody tmavé 
barvy 
(scuro a incolore)

provázkový 
váleček 
např. Spekter 
Twist 25 cm, 
teleskop, malý 
váleček

Nanášíme druhou vrstvu nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody 
podle barvy podkladu. Začínáme natíráním ploch nepřístupných 
pro velký váleček (pravidlo jako u první vrstvy). Poté malujeme 
rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení 
celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit kvalitu a 
zamezit návratům na zasychající vrstvu.

4
4-6 h

(VRSTVA JE DOPORUČOVÁNA V PŘÍPADĚ POUŽITÍ BEZBARVÉHO ZÁKLADOVÉHO NÁTĚRU MFA CLASSIC, MFA PLUS NEBO INTENZIVNÍCH CÍLOVÝCH BAREV ECO12 

Na dobře připravený podklad nanášíme první základovou vrstvu 
nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu. 
Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní 
rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté 
malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do 
dokončení celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit 
kvalitu a zamezit návratům na zasychající vrstvu.

(VRSTVA JE DOPORUČOVÁNA V PŘÍPADĚ POUŽITÍ BEZBARVÉHO ZÁKLADOVÉHO NÁTĚRU MFA CLASSIC, MFA PLUS NEBO INTENZIVNÍCH CÍLOVÝCH BAREV ECO12 

(ZA ÚČELEM VYROVNÁNÍ POVRCHU PO SATÉNOVÝCH BARVÁCH DOPORUČUJEME POUŽÍT PŘÍMO NÁTĚROVOU HMOTU ECOMO 
BEZ POTŘEBY ZÁKLADOVÉ VRSTVY PŘED VLASTNÍM NATÍRÁNÍM)

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


