
Wyjątkowo trwała mieszanka marmuru, spoiw hydraulicznych i specjalnej żywicy 
podłogowej. Dzięki wyjątkowej odporności na uszkodzenia mechaniczne stanowi 
świetną alternatywę dla żywic epoksydowych czy terakoty.

SYSTEM: PRIMER GRIP, FONDO FL + MIX FL, MICRO CEMENT FL
+ MIX FL, SATIN / MATT BIC FL + CTW 78

MICRO CEMENT FL
SYSTEM NA PODŁOGI

5-7m2/1l gotowy do użycia (nie 
rozcieńczać wodą)

wałek Podkład nanieść wałkiem bez rozcieńczania na absolutnie czystą i 
suchą powierzchnię. Powstała powierzchnia zwiększy 
przyczepność i ułatwi nam nanoszenie kolejnych warstw.

FONDO FL
+
MIX FL

0,7-1m2 po zmieszaniu 
składników gotowy do 
użycia

paca INOX, paca 
z gąbka

12 h

SATIN lub 
MATT BIC FL
+
CTW 78

8,5m2/1l po zmieszaniu 
składników gotowy do 
użycia po 5 minutach

wałek Przed nakładaniem dodać do SATIN BIC FL lub MATT BIC FL 20% 
utwardzacza CTW 78 i dokładnie wymieszać . Tak przygotowany 
produkt nakładać wałkiem po odczekaniu minimum 5 minut. W 
razie potrzeby produkt można dodatkowo rozcieńczyć 15-25% 
wodą.Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać 
w ciągu 3 godzin. W przypadku zbyt gęstej konsystencji
gotowej masy (po połączeniu z żywicą) dopuszcza się dodanie
niewielkiej ilości czystej wody w celu rozrzedzenia. Nie należy
dodawać wody przed połączeniem proszku z żywicą.
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45 min (zależnie 
od temperatury)

Przed nakładaniem dodać do FONDO FL 40% żywicy MIX FL i 
dokładnie wymieszać. Tak przygotowany produkt nakładać pacą 
INOX. W przypadku płytek podłogowych należy w pierwszej 
kolejności wypełnić fugi FONDO FL, następnie po wyschnięciu 
nałożyć drugą warstwę. Powierzchnię wyrównać pacą z gąbką. 
Pracę wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego ukończenia. 
Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w 
ciągu 6-8 godzin. W przypadku zbyt gęstej konsystencji
gotowej masy (po połączeniu z żywicą) dopuszcza się dodanie
niewielkiej ilości czystej wody w celu rozrzedzenia. Nie należy
dodawać wody przed połączeniem proszku z żywicą.

MICRO 
CEMENT FL
+
MIX FL

1,8m2/1kg po zmieszaniu 
składników gotowy do 
użycia

paca INOX Przed nakładaniem dodać do MICRO CEMENT FL 30% żywicy MIX 
FL i dokładnie wymieszać. Tak przygotowany produkt nakładać 
pacą INOX. Następną warstwę nakładamy gdy poprzednia jest 
sucha w 60%. Pracę wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego 
ukończenia. Przygotowaną partię materiału należy 
wykorzystać w ciągu 6-8 godzin. W przypadku zbyt gęstej
konsystencji gotowej masy (po połączeniu z żywicą) dopuszcza
się dodanie niewielkiej ilości czystej wody w celu rozrzedzenia.
Nie należy dodawać wody przed połączeniem proszku
z żywicą.

30-40 min
(zależnie od 
temperatury)
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MICRO 
CEMENT FL
+
MIX FL

1,8m2/1kg po zmieszaniu 
składników gotowy do 
użycia

paca INOX Przed nakładaniem dodać do MICRO CEMENT FL 30% żywicy MIX 
FL i dokładnie wymieszać . Tak przygotowany produkt nakładać 
pacą INOX. Podczas nakładania należy zachować należytą dbałość 
o wykończenie, tak aby uzyskać typowy dla marmuru wzór. Pracę 
wykonujemy etapami, aż do jej całkowitego ukończenia. 
Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać w 
ciągu 6-8 godzin. W przypadku zbyt gęstej konsystencji
gotowej masy (po połączeniu z żywicą) dopuszcza się dodanie
niewielkiej ilości czystej wody w celu rozrzedzenia. Nie należy
dodawać wody przed połączeniem proszku z żywicą.5

24 h

PRIMER 
GRIP

6-8 h

SATIN lub 
MATT BIC FL
+
CTW 78

8,5m2/1l po zmieszaniu 
składników gotowy do 
użycia po 5 minutach

wałek Przed nakładaniem dodać do SATIN BIC FL lub MATT BIC FL 20% 
utwardzacza CTW 78 i dokładnie wymieszać . Tak przygotowany 
produkt nakładać wałkiem po odczekaniu minimum 5 minut. W 
razie potrzeby produkt można dodatkowo rozcieńczyć 15-25% 
wodą. Przygotowaną partię materiału należy wykorzystać 
w ciągu 3 godzin.
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12 h

MFA 
CLASSIC

(warstwa
opcjonalna)

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

1

(WARSTWA OPCJONALNA MFA CLASSIC - DODATKOWO OGRANICZA CHŁONNOŚĆ PODŁOŻA)


