
Dekoracja strukturalna, stosowana do wnętrz na wykonanej odpowiednio wcześniej 
strukturze, która następnie jest pokrywana farbą Corado w wybranym lub kilku kolorach. 
Efekt charakteryzuje się mariażem struktury z przenikającymi się kolorami. Całość dodaje 
wyrazu i dopełnienia stylu, pasuje do nowoczesnych, modernistycznych wnętrz. 
Dekoracja jest odporna na zmywanie. Wykorzystywana do zdobienia: salonów, 
przedpokoi, pokoi dziecinnych, gabinetów, pomieszczeń użyteczności publicznej, wnętrz 
industrialnych i apartamentów.

MFA 
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2 Dodać 3l wody do 1l 
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

Podłoże chłonne (stabilne), należy zagruntować stosując 
rozcieńczony koncentrat MFA Classic 1:3 z wodą. Nanosić grunt za 
pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże. Gruntowanie 
wzmacnia powierzchnię i zwiększy przyczepność oraz wydajność 
kolejnych warstw.

4 - 6h

MFA PLUS
gruntowanie

1l / 30m2
(po rozcieńczeniu 
1 do 3 z wodą)

Dodać max. 3l wody do 
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

7 - 8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)
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SYSTEM: MFA / PRIMER E / MURICON lub ECOQUA PLUS /
CORADO SILVER lub MULTICOLOR

HALLEY

Podłoża chłonne, tzw. słabe oraz powierzchnie starych ścian, 
zaleca się użyć gruntu wzmacniającego MFA PLUS, rozcieńczonego 
max 1:3 z wodą. Nanosić grunt za pomocą ławkowca, dokładnie 
wcierając w podłoże. Gruntowanie wzmacnia i zapobiega 
nadmiernej chłonności, głęboko penetrując i wiążąc podłoże,
zwiększa przyczepność oraz wydajność kolejnych warstw.

PRIMER E
podkład 
kwarcowy

1kg / 7-10m2 10-15% wody szczotka
(ławkowiec)

Podkład kwarcowy PRIMER E, zaleca się rozcieńczyć 10-15% wodą 
i nanieść na powierzchnię za pomocą ławkowca zgodnie z 
kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. Powstała 
powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi nam 
nanoszenie kolejnych warstw.

5 - 8h
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& CORADO

MURICON
warstwa 
strukturalna

ok. 1kg / 1,5m2 5-10% wody szczotka 
(ławkowiec), 
wałek z folii, 
paca INOX

Do uzyskania struktury w efekcie Halley, stosujemy tynk 
strukturalny Muricon. Na fragment ściany nanosimy produkt pacą 
w ilości odpowiedniej do uzyskania efektu strukturalnego. Przy 
pomocy specjalnego wałka do efektów dekoracyjnych pokrytego 
grubą warstwą folii, formujemy strukturę powierzchni 
równomiernie ją rozprowadzając. Tworząc strukturę wałek 
kierujemy w różne strony w celu osiągnięcia odpowiedniej faktury. 
Pracę wykonujemy etapami cyklicznie ją powtarzając. Następnie 
przy użyciu pacy nierdzewnej wygładzamy niektóre fragmenty 
powierzchni tworząc ukośne pasy.

8-12h
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ECOQUA 
PLUS
warstwa 
strukturalna

ok. 1l / 2 m2 gotowa do użycia,
ew. max do 5% wody

szczotka 
(ławkowiec), 
wałek z folii, 
paca INOX

Do uzyskania efektu Halley, stosujemy farbę bez rozcieńczenia. Na 
fragment ściany nanosimy farbę szczotką malarską lub pacą w 
ilości odpowiedniej do uzyskania struktury. Przy pomocy 
specjalnego wałka do efektów dekoracyjnych pokrytego grubą 
warstwą folii, rozprowadzamy farbę w różne strony w celu 
osiągnięcia równomiernej faktury. Pracę wykonujemy, aż do 
ukończenia całej powierzchni wygładzając dodatkowo pacą inox 
fragmenty, tworząc miejscowe przegładzenia.

12h

3

CORADO 
HALLEY
warstwa 
dekoracyjna

1l / 15-17m2 gotowy do użytku, 
max. 10% wody

pędzel, euromal, 
zgarniacz - 
ściągaczka 
gumowa

Do efektu stosujemy farbę Corado w celu podkreślenia struktury. 
W zależności od oczekiwanego efektu końcowego, produkt 
możemy nanosić w jednym lub kilku kolorach. W przypadku kilku 
kolorów do każdego używamy osobny pędzel. Nanosimy farbę 
pędzlem na powierzchnię i rozprowadzamy za pomocą gumowego 
zgarniacza, ściągając zgodnie z kierunkiem utworzonej wcześniej 
struktury. Prace wykonujemy etapami, aż do ukończenia całej 
powierzchni.

8-12h
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