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ALÁGYÚJTÓS
PEPO
Szén, fa és faszén  
begyújtásához

folyékony 

Ft1290 
1 l

Az Extra lazúr tartós 
változata, kiemelkedő 
UV védelemmel
• Megőrzi a fa  

natúr színét
• Színtelen
0,75 l (5667 Ft/l)  | 2,5 l (5060 Ft/l)

 

Ft12650        
2,5 l

 

Ft4250        
0,75 l

UV EXTRA LAZÚR
SADOLIN Érdemes a kerti  

bútorokat nyáron is  

védőkezelésként 

vékony réteg olajjal 

áttörölni.

TIPP KERTIBÚTOR OLAJ
SADOLIN Oldószeres ápoló olaj  

kültéri kerti bútorok 
védelmére
• Trópusi kemény fákhoz és 

puha fákhoz egyaránt 
• Mélyen behatol a fába 
• Vízlepergető
• Alapozni nem kell!
• Színtelen és teak
0,75 l  (6120 Ft/l)  

 

Ft4590 
0,75 l

EXTRA SELYEMFÉNYŰ VASTAGLAZÚR
SADOLIN Oldószeres vastaglazúr, amely  

vékony bevonatot képez a fán
• Selyemfényű, bársonyos tapintású
• Kültérre ajánljuk: ajtó, ablak, 

homlokzatborítás, korlát, kerítés, 
kertibútor

• Több színben
0,75 l (5533 Ft/l)  |  2,5 l (4796 Ft/l)

 

Ft11990        
2,5 l

 

Ft4150   
0,75 l

Ft4390         
20 kg

 

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

durva alapvakolatokra
 20 kg (225 Ft/kg)

FINOFILL
BAUMIT

Ft4490         
20 kg

 

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

falfestékkel vagy 
mészfestékkel

20 kg (250 Ft/kg) 

KLÍMA GLETT
BAUMIT 

Ft4990        
20 kg

 

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

és gipszes vakolatokra
• Gipszkarton hézagkitöltésre
• Fehér
20 kg (220 Ft/kg)

ÚJ SZÍNEK:  

Skandinávszürke

Platánszürke  

Sonoma

szilárd 

Ft490 
310 g

Vizes hígítású beltéri 
falfesték
• Jó fedőképesség, matt
• Jó pára- és légáteresztő
• Fehér alapszínben 
• Több ezer pasztell színben 

azonnali színkeveréssel
5 l (798 Ft/l)  |  14 l (439 Ft/l)

DISZPERZIÓS BELSŐ FALFESTÉK
POLI-FARBE

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft3990    
5 l

  

Ft6150    
14 l

Mész alapú,  
fertőtlenítő hatású
• Környezet és 

természetbarát
• Korábban mésszel festett 

felületre is
• Kiváló lég- és páraáteresztő
• Hengerrel felhordható
• Fehér alapszínben, 

mésztartalma miatt csak 
korlátozott mértékben 
színezhető

14 l (396 Ft/l)

MÉSZFESTÉK BELTÉRI
POLI-FARBE

  

Ft5550   
14 l

Prémium minőségű, 
vizes hígítású,  
matt falfesték
• Jó fedőképességű, 

illatosított
• Jó pára- és légáteresztő, 

mosásálló
• Extra fehér alapszínben
• Több ezer pasztell színben 

azonnali színkeveréssel
4 l (1123 Ft/l) | 15 l (563 Ft/l)

INNTALER BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE

  

Ft4490  
4 l

SZÍNKEVERÉSSZÍNKEVERÉS

  

Ft8450  
15 l

KÖZVETLENÜL A ROZSDÁRA
HAMMERITE
Mindenféle fém felületre alkalmas (kivéve könnyűfémek)
• Oldószeres, víztaszító, vízlepergető, időjárásnak ellenálló
• Nincs szükség alapozóra, közbenső rétegre, hígítóra
• Több színben
0,75 l (7453 Ft/l) 

Kalapácslakk

 

Ft5590      
0,75 l

Fényes

PLATINUM EGYRÉTEGŰ  
BELTÉRI FALFESTÉK
POLI-FARBE

 

Ft5990         
2,5 l

 

Ft9990         
5 l

Extra nagy fedőképességű, színes, matt 
• Gyorsan szárad, mosható
• Illatosított
• Több mint 50 színben
2,5 l  (2396 Ft/l)  |  5 l (1998 Ft/l)
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https://piktor.hu/kezdolap
https://piktor.hu/003154-sadolin-extra-vastaglazur-akaczold-0-75l
https://piktor.hu/001369-inntaler-belteri-diszperzios-falfestek-feher-4l
https://piktor.hu/029614-poli-farbe-diszperzios-belso-fal-es-mennyezetfestek-5l
https://piktor.hu/020441-poli-farbe-belteri-meszfestek-14l
https://piktor.hu/061222-poli-farbe-platinum-2-5l-aranyeso
https://piktor.hu/033340-hammerite-kalapacslakk-feluletu-femfestek-arany-0-75l
https://piktor.hu/033359-hammerite-fenyes-feluletu-femfestek-arany-0-25l
https://piktor.hu/042855-pepo-folyekony-alagyujtos-1l
https://piktor.hu/090808-baumat-finofill-belteri-gipszes-glettvakolat-1-30-mm-20kg
https://piktor.hu/051545-baumit-finobello-gipszes-glettanyag-0-10-mm-20kg
https://piktor.hu/051544-baumit-klimaglett-20-kg
https://piktor.hu/045757-pepo-szilard-alagyujtos-310-g
https://piktor.hu/038259-sadolin-kertibutor-olaj-szintelen-0-75l-
https://piktor.hu/088327-sadolin-uv-extra-kulteri-lazur-szintelen-0-75l-

