
Tynk charakteryzujący się jednolitym, selekcjonowanym i bardzo drobnym ziarnem
w masie, dający możliwości tworzenia m.in. powierzchni gładkich o minimalnej
i delikatnej strukturze betonu. W pełni ekologiczny, naturalne składniki i cykl produkcji
oraz alkaliczne pH, zapewniają doskonałe odprowadzenie wilgoci ze ścian,
a także hamują rozwój grzybów, pleśni i innych mikroorganizmów.
Zastosowany w systemie jest niezwykle odporny na zmywanie, a nawet szorowanie
oraz łatwy w konserwacji, spełnia wysokie wymagania produktu profesjonalnego. 
Doskonale nadaje się do wykończenia ścian wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie 
narażonych na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, również do wykończenia
w oryginalny i ekskluzywny sposób domu czy firmy. Efekt ten można stosować wewnątrz 
bezpośrednio w systemie na tynki cementowo wapienne i tynki maszynowe, bez potrzeby 
wykonywania gładzi gipsowych i idealnego wygładzenia powierzchni.
Do nanoszenia warstw tego tynku, należy stosować oryginalne pace ze stali Inox.

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 / BUCCIATO E / BETON MICRO /
LUMICCA INCOLORE / LUMICCA BASE

EFEKT BETONU
BETON MICRO

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.

BUCCIATTO 
E
podkład 
kwarcowy

1kg / ok. 5 - 7m2 ok. 30% wody szczotka
(ławkowiec)

Bucciato E stosowany jako podkład kwarcowy, należy rozcieńczyć 
ok 30% wodą i dobrze wymieszać. Następnie nanieść za pomocą 
ławkowca zgodnie z kierunkiem późniejszej warstwy dekoracyjnej. 
Powstała powierzchnia kwarcowa zwiększy przyczepność i ułatwi 
nam nanoszenie kolejnych warstw.

5h
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BETON 
MICRO
warstwa 
dekoracyjna

0,8-1,2kg / 1m2 gotowy do użytku paca INOX Tynk Beton Micro przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przy 
pomocy dużej pacy nanosimy warstwę i jednocześnie 
rozprowadzamy tynk wyciskając jego nadmiar. Na dosychającej 
warstwie zaleca się w niewielkiej ilości nadłożyć masę miejscowo, a 
następnie przed wyschnięciem w odpowiednim czasie wygładzić 
pacą Inox. Prace wykonujemy etapami, aż do całkowitego jej 
ukończenia na danej powierzchni.
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8h

LUMICCA 
INCOLORE
impregnacja

1l / 15-20m2 ok. 100 - 150% wody szczotka 
(ławkowiec), 
euromal

Lumicca incolore gruntuje i impregnuje powierzchnię. Przed 
rozpoczęciem pracy, należy farbę rozcieńczyć 1:1 max. 1:1,5 wodą 
i dobrze wymieszać. Produkt nanieść ławkowcem i rozprowadzić 
równomiernie euromalem, zgodnie z kierunkiem wcześniej 
ułożonego wzoru. Nadmiar impregnacji, szczególne we wżerach 
wytrzeć szmatką bawełnianą. Prace wykonujemy etapami, aż do 
jej całkowitego ukończenia.

5h
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