
BETON CALCE 
EFEKT BETONU NA PODLAHY 

Módní efekt betonu na podlaze, který je využíván s 
úspěchem v moderním designu interiéru, je 
alternativou pro tradiční dlaždice nebo parkety. Tento 
povrch můžeme použít na celou plochu nebo 
napodobit přirozené dilatační efekty či vytvářet na 
něm různé vzory, nápisy, prohlubně a odřeniny. Máme 
originální katalog barev s nejnovějšími trendy pro 
Beton Calce, který může být navíc barven na libovolné 
barvy.  

PRODUKT SPOTŘEBA ŘEDĚNÍ NÁŘADÍ POPIS SYSTÉMU SCHNUTÍ

MFA PLUS 
penetrace

1L /30 m2

po naředění 
s vodou

1:3 

s vodou

Štětec Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch 
starých zdí doporučujeme použít posilující 
základový nátěr MFA PLUS. 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. 

7-8 H

PRIMER EG 
křemenný

podklad

1kg / 4-5m2 10-15 %

s vodou

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

CALCE 
MARMORINO 
podkladní 
vrstva

0,7kg / 1m2 Připravené

k

použií

Nerezové

hladítko

280x120

Omítku Calce Marmorino je před použitím 
na každé vrstvě nutné důkladně promíchat. 
Základovou vrstvu omítky nanášíme 
stěrkou INOX na celou plochu. Při roztírání 
vrstvu stahujeme na tloušťku zrna tím, že ji 
hladíme stěrkou, která na plasko přiléhá k 
povrchu. Práci provádíme bez přestávky až 
do dokončení celého povrchu. 

8 H

BETON 
CALCE 
dekorativní 
vrstva

1,8-2kg/
1m2

Připravené

k

použií

Nerezové

hladítko

280x120

200x80

Pro usnadnění práce doporučejeme 
rozdělit plochu na podlaze na takové 
sekce,abychom mohli upravovat 
dosychající vrstvu.Hmotu před použitím 
důkladně promícháme.Aplikujeme na 
vyschlou podkladní vrstvu,vedením 
hladítka tvoříme vzor,který po mírném 
zavadnutí proleštíme naplocho 
přiloženým hladítkem 200x80

24 H
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 Všeobecná pravidla nanášení 

• Danou práci je nutné začít i dokončit z jedné šarže výrobku se stejným výrobním 
číslem, protože se mohou vyskytovat nepatrné rozdíly v základu, které lehce 
ovlivňují efekt i konečnou barvu.  

• Návod pro provádění práce profesionálním způsobem je založen na dodržování 
základních pravidel hygieny  bezpečnosti práce a pokynech uvedených v 
technických listech, systému nanášení, přizpůsobení práce aktuálním podmínkám 
(teplotě, vlhkosti, průvanu atd.) a také správné přípravě podkladu.  

PRODUKT SPOTŘEBA ŘEDĚNÍ NÁŘADÍ POPIS SYSTÉMU SCHNUTÍ

MFA PLUS 
penetrace

1L /30 m2

po naředění 
s vodou

1:5 

s vodou

Štětec Znovu vyschlou plochu napenetrujeme MFA 
plus,ale tentokrát ředíme s vodou 1:5. 
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. 

7-8 H

EPOXON 
FONDO A+B 
penetrace

1kg / 15m2 Připravené

k

použií

Štětec,

Euromal

Po důkladném promíchámí složek 
A+B,naneseme na podklad štětcem 
nebo euromalem.Tato penetrace zesiluje 
podklad , zabraňuje zvýšené savosti a 
zlepšuje přilnavost daších vrstev.

Připravenou penetraci musíme 
spotřebovat do 1 H od namíchání.

Další vrstva

po 20-48 H

EPOXON 
TRANSPARE
NT GLOSS 
ochranná 

vrstva

1kg / 15m2 Připravené

k

použií

Váleček

Štětec

Gumová 

stěrka


Lak Epoxon Transparent smíchejte s 
tvrdidlem v poměru 100:26 do části A 
(pryskyřice) přidejte část B (katalyzátor), 
důkladně zamíchejte. Poté nanášejte na 
povrch válečkem až do úplného 
dokončení celého povrchu. Po smíchání 
složek je lak použitelný max. 2 h, i přes 
správný vzhled a konzistenci nesmí být 
po uplynutí této doby použit, protože by 
neměl správné vlastnosti!!!

Další vrstva

po 20-48 H

EPOXON 
TRANSPARE
NT SATIN 
nebo 
GLOSS 
ochranná 

vrstva

1kg / 15m2 Připravené

k

použií

Váleček

Štětec

Gumová 

stěrka


Lak Epoxon Transparent smíchejte s 
tvrdidlem v poměru 100:26 do části A 
(pryskyřice) přidejte část B (katalyzátor), 
důkladně zamíchejte. Poté nanášejte na 
povrch válečkem až do úplného dokončení 
celého povrchu. Po smíchání složek je lak 
použitelný max. 2 h, i přes správný vzhled 
a konzistenci nesmí být po uplynutí této 
doby použit, protože by neměl správné 
vlastnosti!!! 

20-48 H

Plné vyzrátí

po 7 dnech
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• Než zahájíme práci, velice důležité 
je ohodnocení technického stavu 
podkladu a dodržení pokynů pro 
jeho správnou přípravu, zvláště u 
nových podlah počítejme s dobou schnutí min. 8 týdnů, na samovyrovnávacích 
betonových podlahách můžeme práci začít ve specifikovaném čase, v závislosti na 
tloušťce a teplotě okolí po cca 3 - 4 týdnech ustálení nebo po době uvedené 
výrobcem. 

•  Je možné udělat test vlhkosti buďto měřícím zařízením nebo tím, že na podklad 
nalepíme 1m2 folie, kde prostor mezi folií a podložím hermeticky oddělíme 
oblepením folie páskou po okrajích. Po 24 h zkontrolujeme, zda se na folii odspodu 
nevytvořily kapky vody. Jestliže se kapky vytvořily, podklad je nedostatečně suchý. 

• Povrchy musí být: pevné, suché, dobře očištěné, trvale spojené s podložím a 
schopné nést novou úpravu. Pokud se ukáže, že povrch určený pro nanášení 
nesplňuje požadované podmínky, je nutné nejdříve mechanicky odstranit staré 
vrstvy, přitom úbytky musíme předem adekvátně vyplnit a vyrovnat lepidlem, pokud 
je to třeba.  

• Povinně odstraňujeme také prach, usazující se na povrchu a vytvářející postupem 
času špinavé a mastné skvrny.  

• Pro získání rovného a jednolitého povrchu na dané ploše doporučujeme, aby nátěr 
prováděl jeden člověk s pomocí jedněch nástrojů najednou (bez přerušení), pro 
jednu vrstvu tak, aby bylo zajištěno kontinuální mokré pokrytí celé zdi nebo 
podlahy. 

• Dosažený, uspokojující konečný efekt ve velké míře záleží na schopnostech 
realizátora, použitém pracovním nástroji, a také na množství nanášeného výrobku. 
Z tohoto důvodu jsou zde uvedené vydatnosti, vzorky a jiné parametry orientační a 
náhledové, spočítané a provedené na základě mnohaletých zkušeností a také 
výzkumu, při zachování optimálních atmosférických podmínek cca +23°C a vlhkosti 
cca 65%, v jiných podmínkách se mohou parametry změnit.  

• S ohledem na obrovskou různorodost podkladů a podmínek panujících během 
nanášení, je nutné ověření výrobku a jeho účinnosti provedením testu na 
konkrétním případu v konkrétních podmínkách. Pokud je nutné daný povrch umýt, 
provádějte tento úkon na celé ploše, táhlými pohyby s pomocí stejných nástrojů a 
tekutin. 

•  Nástroje je po skončení práce nutné okamžitě umýt vodou. ECORSON nenese 
odpovědnost za použití výrobku v rozporu s jeho určením nebo pravidly, a také v 
případech, kdy je používán mimo naši kontrolu. 

• V případě dodatečných dotazů prosíme o kontakt prostřednictvím telefonu nebo e-
mailu.
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