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HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ 
MESTER
Kályhák, kandallók, kazánok, 
füstcsövek tömítésére
• Kiválóan tapad fémen, téglán
• Kötés után nagyon kemény lesz
• 1000 °C-ig hőálló, nem rugalmas
• Fekete színben
310 ml (3839 Ft/l) 

  

Ft1190 
310 ml

Általános sírkőtisztító természetes 
(mészkő, gránit, márvány) és 
mesterséges (beton, műkő) 
kövekhez 
• Kíméletes a kényes felületeknél
0,5 l  (2300 Ft/l)

SÍRKŐTISZTÍTÓ
SMILING HOUSE

Porosodás,  

elszürkülés, moha,  

alga és madár- 

piszok eltávolítá- 

sában segít.

TIPP

Ft1150  
0,5 l

Ft1650
1 l

Alkalmas szinte minden felület lakkozására
• Kifejezetten ajánljuk koszorúk,  

virágdíszítések konzerválására
• Oldószeres, fényes
• Színtelen
5 l (2758 Ft/l)

TRINÁT LAKK
TRILAK

 

Ft3390        
1 l

 

Ft13790        
5 l

Szinte minden felület 
egyszerű lakkozására
• Gyorsan szárad, tartós
• Fényes vagy matt 
400 ml (3725 Ft/l)

AKRILLAKK
MAESTRO

Ft1490        
400 ml

SZÁRAZBETON
BAUMIT  |  C20

Ft990 
25 kg

 

Gyárilag előkevert, ásványi, 
mész-cement vakolat kézi 
bedolgozásra
• Mindenféle alapra 

alapvakolatként és 
simítóvakolatként

• Kül- és beltérre
25 kg (60 Ft/kg)

UNIVERZÁLIS ALAPVAKOLAT 
BAUMIT  |  UNIPUTZ 

Ft1490 
25 kg

 

TÉLI  
SZÉLVÉDŐMOSÓ
PRELIX
Típusonként 
többféle 
kiszerelésben
5 l (270 Ft/l) 

Védi a hűtőrendszert  
a fagykároktól
• Korróziógátló 

adalékot tartalmaz
• Keni a vízpumpát
• Óvja a motort a 

túlmelegedéstől
• Típusonként 

többféle 
kiszerelésben

FAGYÁLLÓ  
HŰTŐFOLYADÉK
PRELIX

-35 °C

Ft550   
1 kg

-30 °C

Ft410   
1 l

-21 °C

Ft370   
1 l

-21 °C

Ft1350   
5 l

koncentrátum

Ft790   
1 kg

-40 °C (koncentrátum)

Ft470   
1 kg

-72 °C

Ft790   
1 kg

 

Vásárolj 5 db-os Tesa szenzitív 
festőszalag csomagot és ajándékba 
adunk hozzá egy hátizsákot! 
A készlet erejéig.

Ft13350         
csomag (5 db)

TESA

SZENZITÍV FESTŐSZALAG
• 30 mm x 50 méteres tekercs szett

1. osztályú bükk - tölgy  
fűrészporból és faforgácsból
• Lényegesen jobb  

hatásfokkal ég, mint a fa
 tégla (129 Ft/kg)

FABRIKETT 

tégla 

Ft1290       
10  kg

4 mm szemcsenagyságú kész beton
• Kisebb betonozási és javítási munkákhoz: 

hézagok kiöntéséhez; járdák, kerítések, aknák, 
árkok, szegélyek 

25 kg (40 Ft/kg)
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