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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

Ft3850        
20 kg

 

Beltéri meszes glettanyag
• Kiváló légáteresztő
• Természetes fertőtlenítő
• 0-3 mm-es 

rétegvastagságban 
hordható fel

• Festés légáteresztő 
falfestékkel vagy 
mészfestékkel

5 kg (290 Ft/kg)  |  20 kg (210 Ft/kg) 

KLÍMA GLETT
BAUMIT 

Ft4190       
20 kg

 

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

 

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

Vizes hígítású, matt falfesték
• Magas fedőképességű,  

páraáteresztő
• Fehér 
• Pasztell színekben üzletünkben  

azonnali színkeveréssel
4 l (1073 Ft/l)  |  15 l (493 Ft/l)

HÉRA BELTÉRI FALFESTÉK
TRILAK

TISZTA TETŐ 
BIOCOMB
Cserép-, zsindely-, pala-, beton-, 
műanyag-, bádog-, nádtetőre
• Vízzel hígítandó koncentrátum (1:3)
• 3:1 – eltávolít, tisztít, megelőz
5 l (2530 Ft/l)

TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ 
MESTER 

Kül- és beltéri vízzáró tömítésre tetőn, 
homlokzaton, teraszon
• Bitumenes felületekhez is
• Bádogos munkáknál (rézhez is)
• Tömít és ragaszt
• Jól tapad nedves, olajos felületre is
• Időjárás- és UV-álló
• Átfesthető
• Átlátszó 
310 ml  (7258 Ft/l)

 

Ft2250    
310 ml

 

Ft12650        
5 l

 

Ft4550 
1 l

 

Ft4290 
4 l

 

Ft7390 
15 l

Egér- és patkányirtó
• Könnyen kihelyezhető, 

adagolható
• Egyszeri fogyasztásra is hat
• Zárt térben
• Pépes állag, vonzó illatanyag
150 g (4600 Ft/kg) 

RÁGCSÁLÓIRTÓ PÉP
PROTECT RÁGCSÁLÓIRTÓ 

PROTECT
Vándorpatkány irtására
• Zárt térben és épületek közvetlen 

környékén
• Doboz tartalma: 2 db fóliázott tálca
• A fólia aromaáteresztő, így 

alkalmazáskor nem kell felbontani!
• A tálcát etetőládába ajánlott 

helyezni
150 g (5267 Ft/kg) 

ÚSZÓFEDELES BORTARTÁLY
ZOTTEL
Saválló bortartály csappal
• Könnyen tisztítható, hosszú élettartam
• Rozsdmentes acélból
• Pálinka, sör, tej, méz, olaj tárolására is
• 16, 30, 60, 100, 150, 180 és 300 l

Ft25950
db

-tól 

RAGACSOS  
EGÉRCSAPDA
BIOSTOP
Egérfogó ragasztó
• Mászó rovarok  

(csótány, hangya) ellen is
• Irtószermentes
135 ml (3111 Ft/l)

 

Ft420 
135 ml

 

Ft690 
150 ml

 

Ft790 
150 ml

EGÉRFOGÓ 
RAGASZTÓS LAP
BIOSTOP
Irtószermentes
• Kizárólag zárt térben használható
• 1db lapot tartalmaz

 

Ft410 
db
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https://piktor.hu/053507-mester-tetomester-vizzaro-tomito-310ml
https://piktor.hu/064781-biocomb-tiszta-teto-1l
https://piktor.hu/073765-protect-ragcsaloirto-pep-150gr
https://piktor.hu/073764-protect-ragcsaloirto-granulatum-2x75gr
https://piktor.hu/086739-zottel-uszofedeles-tartaly-300-l
https://piktor.hu/088473-zottel-uszofedeles-tartaly-12-l
https://piktor.hu/099920-biostop-egerfogo-ragasztos-lap
https://piktor.hu/022649-biostop-ragacsos-egercsapda-135-ml
https://piktor.hu/051544-baumit-klima-glett-20-kg
https://piktor.hu/090808-baumat-finofill-belteri-gipszes-glettvakolat-1-30-mm-20kg
https://piktor.hu/092884-hera-belteri-falfestek-4l
https://piktor.hu/051545-baumit-finobello-gipszes-glettanyag-0-10-mm-20kg

