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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)

7-8 h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)
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SYSTÉM: MFA / CALCE GRASSELLO

BENÁTSKÝ ŠTUK
CALCE GRASSELLO

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.

CALCE 
GRASSELLO 
základová 
vrstva

cca 0,3 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka, stěrka 
INOX (velká) 
stěrka

8-12 h
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CALCE 
GRASSELLO
vyrovnávací 
vrstva

cca 0,3 kg / 1 m2 připraveno k použití stěrka, stěrka 
INOX (střední 
nebo velká)

4

8 h

CALCE 
GRASSELLO 
vrstva 
dodávající lesk

cca 0,2 kg / 1 m2 připraveno k použití nanášení:
střední stěrka
dodání lesku: 
stěrka malá 
stěrka

5

8 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
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VOLITELNĚ NANÁŠENÁ VRSTVA

Calce Grassello je nutné před použitím vždy důkladně zamíchat, 
ručně nebo mechanicky. Pro nanášení všech vrstev používáme 
profesionální ocelové stěrky INOX. Tenkou 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 Calce Grassello nanášíme stěrkou INOX tak, aby se 
překrývaly, současně vyrovnáváme podklad, až do pokrytí celého 
povrchu.

Nejprve očistíme stěrkou podklad. Připravíme si střední stěrku 
INOX pro nanášení a malou pro dodávání lesku. Okraje stěrek 
vyhlazujeme smirkovým papírem, protože stěrka při leštění nesmí 
škrábat povrch. Poté na sebe nanášíme postupně vrstvy štuku 
podobné velikosti a roztíráme ve směru čerstvě nanesených vrstev. 
Přitom pečlivě odstraňujeme přebytky. Po nanesení malé plochy ji 
vyhladíme a ještě před zaschnutím hladíme ještě vysychající vrstvy 
malou stěrkou INOX, abychom dosáhli lesku. Calce Grassello 
nanášíme po etapách bez přerušování práce až do dokončení 
celého povrchu. Doporučujeme, aby velké plochy poslední vrstvy 
prováděli současně dva lidé. Jeden nanáší a jemně vyhlazuje 
povrch, druhý leští zasychající vrstvu štuku.

POZNÁMKY: Dobře vyleštěný Calce Grassello nepotřebuje voskování, jen místa silně ohrožená znečištěním je možné zabezpečit voskem, který po nanesení na 
vlhký bavlněný hadřík leštíme dokud se nezačne lesknout. Podle konečného efektu používáme voskovou pastu Monacera nebo tekutý vosk Veneziano s 
jemným leskem.

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

Hladký plně ekologický dekorativní nátěr vytvářený již celá staletí s pomocí stále stejných 
přírodních složek na bázi hašeného vápna. Originální receptury, předávané z generace na 
generaci, umožňují vytvořit správné zásadité prostředí, a snadno odvádět vlhkost ze zdí. 
Brzdí tak rozvoj hub, plísní a jiných mikroorganismů. Výrobek pozitivně ovlivňuje 
mikroklima v místnosti, není studený jako kámen, přebírá teplotu okolí. Odrazem světla 
dovoluje vizuálně zvětšit prostor. Skvěle se představuje jak na malých tak i na velkých 
plochách. Vypadá krásně na stropech i na zdech, doplňuje se ze zajímavě vybraným 
osvětlením, skvěle se spojuje s jinými přírodními materiály např. sklo, kov, dřevo, kámen, 
zvýrazňuje jejich krásu a doplňuje ekologickou filozofii celku. Výrobek může být vyroben 
v jedné nebo v několika doplňujících a prostupujících se barvách nebo odstínech. Je to 
velice ušlechtilý dekorativní efekt.


