EFEKT BETONU
BETON ART

SYSTEM: MFA / BUCCIATO E / CALCE MARMORINO /
BETON ART / LUMICCA INCOLORE / LUMICCA BASE
.

ZASTOSOWANIE
.

MFA
CLASSIC
gruntowanie

1l / 30m2

Dodać 3l wody do 1l
gruntu

szczotka
(ławkowiec)

1

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.

5 - 8h

(W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNI GRUNT)
MFA PLUS
gruntowanie

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

Dodać max. 3l wody do
1l gruntu

szczotka
(ławkowiec)

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.

7 - 8h

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

CALCE
MARMORINO
warstwa
podkładowa

0,7kg / 1m2

gotowy do użytku

paca INOX
(duża)
szpachelka

Tynk Calce Marmorino przed użyciem należy dokładnie
wymieszać. Następnie nanieść pacą INOX, podkładową warstwę
tynku na całą powierzchnię, rozprowadzając masę wyciskamy
nadmiar na grubość ziarna przegładzając powierzchnię płasko
dolegającą pacą do podłoża. Prace wykonujemy etapami, aż do
całkowitego jej ukończenia na danej powierzchni.

min.30min

1,5kg / 1m2

gotowy do użytku

paca INOX,
szpachelka

Tynk przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Beton Art
nakładamy na dosychającą lub wyschniętą warstwę podłoża,
układając wzór za pomocą dużej pacy INOX. Zawarte w tynku
różnej grubości ziarna i minerały, pozostawiają podczas
nanoszenia na powierzchni tzw. wżery, odzwierciedlające strukturę
betonu. Pracę wykonujemy etapami, aż do ukończenia całej
powierzchni, tak aby warstwy łączyły się ze sobą na mokro.
Dosychającą powierzchnię umiejętnie wygładzamy, pozostawiając
niewielkie ubytki w strukturze. W zależności od efektu końcowego,
można dodatkowo na dosychającej powierzchni utworzyć efekt,
odbijając zarys płyt betonowych lub dylatacji.

8h

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

1

2

3
BETON ART
warstwa
dekoracyjna

4
LUMICCA
INCOLORE
impregnacja

5

(WARSTWA OPCJONALNA W ZALEŻNOŚCI OD EFEKTU KOŃCOWEGO)
LUMICCA
BASE
uwydatnienie
struktury
dodatkowa
impregnacja

WARSTWA
OPCJONALNA

6

1l / 15-20m2

ok. 30-50% wody

szczotka
(ławkowiec),
euromal

W celu podkreślenia struktury przy efektach dekoracyjnych, można
zastosować farbę transparentną Lumicca Baza w odpowiednim
odcieniu. Jest to zwykle produkt opcjonalny, używany w zależności
od końcowego efektu. Przed rozpoczęciem pracy, należy go
rozcieńczyć ok. 30-50% wodą i dobrze wymieszać. Następnie
nanosić za pomocą pędzla lub euromala, zbierając nadmiar przy
użyciu bawełnianej ściereczki. Pracę wykonujemy zgodnie z
kierunkiem wcześniej ułożonego wzoru. W zależności od
oczekiwanego efektu końcowego produkt możemy nanosić w
jednym lub kilku kolorach, na fragment powierzchni lub na całości.
Lumicca Baza zapewnia dodatkową impregnację, która zwiększa
odporność.

12h

