
BURKOLATRAGASZTÓK

BAUMIT | One

Csempékhez, mázas kerámialapokhoz
• Normál 
• Normál igénybevételre
• Függőleges és vízszintes felületen  

is használható
5 kg (150 Ft/kg)  |  25 kg (58 Ft/kg) 

BAUMIT | Flexo

Csempékhez, mázas kerámia-  
és greslapokhoz, mozaikokhoz
• Normál flexibilis
• Fokozottabb igénybevételű felületekre  

pl. padlófűtés, fedett terasz
• Max. 30x30 cm-es lapméretig
5 kg (298 Ft/kg)  |  25 kg (196 Ft/kg)

  

Ft750       
5 kg

 

  

Ft1490       
5 kg

 

  

Ft1450       
25 kg

 

  

Ft2890       
25 kg

 

CSÚSZDA
Biztonságos, jó minőségű
• Több éven keresztül  

is megtartja színét,  
nem fakul

• Több színben

2,65 m 

Ft23350       
db
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NIVELLO QUATTRO
BAUMIT
Önterülő aljzatkiegyenlítő
• 0-20 mm vastagságig
• 2-3 óra múlva járható
• 24 óra múlva  

burkolható
25 kg (150 Ft/kg)

  

Ft3750      
25 kg

 

Beltéri gipszes kézi glettanyag 
nagyobb fal- és vakolathibák 
javítására
• 1-30 mm vastagságban
• Betonfelületekre és durva 

alapvakolatokra
5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (193 Ft/kg)

FINOFILL
BAUMIT

FINOBELLO
BAUMIT
Beltéri univerzális kézi glettanyag 
akár 10 mm mély falhibák javítására
• Mész-cement, cement, beton és  

gipszes vakolatokra
• Gipszkarton hézagkitöltésre
• 0-10 mm vastagságban
• Fehér
5 kg (298 Ft/kg)  |  20 kg (180 Ft/kg)

Ft3590       
20 kg

 
Ft3850       

20 kg

 
Ft1490       

5 kg

 

Ft1450       
5 kg

 
Gyárilag kevert  
mész-cement habarcs
• Falazóelemek (ytong),  

téglák összekötéséhez
• Hézagkitöltéshez
• Csak vizet kell  

hozzá adni
25 kg (40 Ft/kg)

HOBBY HABARCS
BAUMIT  

Ft990 
25 kg

 

Vizes hígítású, matt 
falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
15 l (466 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK 
 

 

Ft6990   
15 l

Vizes hígítású impregnáló lazúr
• Szépen kiemeli a fa erezetét
• Bevonata mérsékelten időjárásálló
• Páraáteresztő
• 5 színben
5 l (838 Ft/l) 

KERÍTÉSLAZÚR 
TRIKOLOR

Ft4190 
5 l

 

KULIRPLAST 1.8 PREMIUM 
LÁBAZATI DEKOR-VAKOLAT
JUB  
Természetes márvány szemcsékből (1.8 mm)
• Hosszú élettartam, kiváló UV-állóság
• Nem fakul, akár gőzborotvával is tisztítható
• Magas vízlepergető képesség
• Hosszú ideig ellenáll a gombásodásnak, 

penésznek
• 10 színben készleten, többi rendelésre
25 kg (680 Ft/kg)

 

Ft16990  
25 kg

ALGAÖL
PONTAQUA
Folyékony algaölő szer
• Klórmentes, gyengén habzó
• Íztelen, szagtalan

AQUAMULTI
PONTAQUA
Kombinált 
vízkezelőszer 
összetett hatással
• Hármas hatású 

lassan oldódó 
klórtabletta

Ft1190
1 l

Ft2790
1 kg

Kül- és beltéri fa-, fémfelületek vízlepergető, 
időjárásálló festéke
• A nedvességet taszítja, így késlelteti a fém-

felületek korrózióját, ill. a fafelületek korhadását
• Több színben

MAGASFÉNYŰ ZOMÁNCFESTÉK  
TRINÁT

Ft3750 
1 l

-tól 
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https://piktor.hu/083539-baumit-one-csemperagaszto-25kg
https://piktor.hu/085990-baumit-flexo-burkolatragaszto-gres-lapokhoz-25kg
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/S3VsaXJwbGFzdCA=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/Y3PDunN6ZGE=/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/webshop/result/keywords/VHJpbsOhdCB6b23DoW5jZmVzdMOpayBvbGTDs3N6ZXJlcw==/keyword_begin/0/page/1/
https://piktor.hu/063500-trikolor-keriteslazur-fenyo-5l
https://piktor.hu/090119-baumit-nivello-quattro-aljzatkiegyenlito-25-kg
https://piktor.hu/092884-hera-belteri-falfestek-4l
https://piktor.hu/051545-baumit-finobello-gipszes-glettanyag-0-10-mm-20kg
https://piktor.hu/090808-baumat-finofill-belteri-gipszes-glettvakolat-1-30-mm-20kg
https://piktor.hu/058924-baumit-hobby-habarcs-25-kg
https://piktor.hu/052727-pontaqua-aquamulti-kombinalt-vizkezeloszer-1kg
https://piktor.hu/052723-pontaqua-algaol-algaoloszer-1l

