
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.

5-8 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 / PRIMER E /  MURICON / JEANS

JEANS

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 snižuje 
nadměrnou savost, hluboce penetruje a spojuje podklad, zvyšuje 
přilnavost a vydatnost dalších vrstev.

MURICON
strukturální 
vrstva

1 kg / 2 m2 Přidejte 10-20 % vody štětka
(široký štětec) 
pórovitá houba

8-12 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

STRUKTURÁLNÍ EFEKT (MURICON)

JEANS
dekorativní 
vrstva

1 l / 15 m2 Přidejte 10-20 % vody štětka
(široký štětec), 
euromal, stěrka s 
houbou, gumová 
stěrka 
(stahovačka) 

Abychom získali efekt, používáme nátěr Jeans Velatura pro 
zvýraznění struktury. Povrch můžeme jemně přetřít smirkovým 
papírem před nebo po ukončení prací. Nátěr nanášíme štětcem na 
povrch a roztíráme malířským polštářkem (euromalem) nebo 
stěrkou s houbou. Přebytek stahujeme gumovou stěrkou. Tento 
úkon provádíme tak, aby se nanášený nátěr spojoval na celém 
povrchu a vytvořil jednolitou vrstvu. Jeans Velatura nanášíme 
jednou nebo dvakrát v odstupech min. 5 hodin.

5 h

Muricon je hmota pro strukturální efekty, kterou je pro nanášení 
štětkou (širokým štětcem) nutné rozředit 10-20 % vody. Pro 
vytvoření struktury tkané látky výrobek nanášíme ve dvou etapách 
a vytváříme dvě vrstvy v opačných směrech. Naneste Muricon na 
povrch s množství potřebném pro získání vzoru ve zvoleném směru 
úzkými pruhy, ze kterých poté pórovitou houbou nebo štětcem 
formujeme vzor vytvářením rovnoměrné struktury připomínající 
makaróny. V případě velkých ploch pro zachování jednoduchého 
vzoru doporučujeme použít dlouhou vodováhu pro vedení 
nástroje. Muricon nanášíme po částech až do dokončení celého 
povrchu.

MURICON
strukturální 
vrstva

1 kg / 2 m2 Přidejte 10-20 % vody štětka
(široký štětec) 
pórovitá houba

8-12 hNaneste Muricon na povrch ve množství potřebném pro získání 
vzoru, ve směru opačném k předchozí vrstvě. Nanášejte v úzkých 
pruzích. Poté pórovitou houbou nebo štětcem formujeme vzor 
vytvářením pravidelného povrchu připomínajícího makaróny. V 
případě velkých ploch pro zachování jednoduchého vzoru 
doporučujeme použít dlouhou vodováhu pro vedení nástroje. 
Muricon nanášíme po částech až do dokončení celého povrchu.

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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Individuální technika struktury provedená na akrylové hmotě Muricon, na kterou se postupně 
nanáší povrchová barva Jeans Velatura, vyvolávající dodatečně přírodní šmouhy, odřeniny a 
stíny. Tato dekorace se vyznačuje neopakovatelným a zajímavým efektem s nízkými náklady na 
investici, je odolná proti smývání a je k dispozici v několika barvách podle přírodního vzorníku ve 
verzích: matové nebo perleťovo-matové - zde je výsledný efekt rozhodně výraznější, silnější a 
kontrastnější. Jeans Velatura je transparentní barva, spojující v sobě drobné částice 
porcelánových různě barevných kuliček, které při nanášení pronikají do strukturálního povrchu 
vyrobeného předtím z hmoty Muricon, a dodávají požadovaný dekorativní vzor. Tímto způsobem 
můžeme získat nádherné a hřejivé efekty: tkané plátno, ošoupané džíny, ratan nebo nařasená 
tkanina. Výrobek je často využíván pro výzdobu: obývacích pokojů, předsíní, dětských pokojů, 
pracoven, veřejných prostor (např. hotely, obchody, restaurace, divadla atd.), industriálních 
interiérů nebo bytů. Dokonale se kombinuje s betonem, dřevem, sklem, přírodními materiály a s 
kovem a vytváří módní a neopakovatelné interiéry. Doporučujeme do interiéru její kombinaci s 
dalšími barvami ECORSON.


