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Műszaki tájékoztatónk feltételezi, hogy termékeinket szakemberek használják. A termékismertetőt eddigi tapasztalataink és 
ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és szín ellenőrzés elvég-
zésétől. A felhordás megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el. A korábbi termékismertetők érvényüket vesztik.
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Propius-G mélyalapozó koncentrátum
FIT Base vakolatalapozó
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FIT Gold szilikon színezővakolat

Lábazati vakolat
FIT Rock lábazati díszítővakolat

Festékek
FIT Prémium beltéri falfesték
FIT Prémium beltéri penészgátló falfesték
FIT Optimum beltéri diszperziós falfesték
FIT Silver Trend kültéri diszperziós falfesték
FIT Gold Exclusive szilikon kültéri falfesték
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Színezőanyagok
FIT színezőpaszta

Színfelárak

Hőszigetelő rendszerek
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Kőzetgyapot- és lábazati rendszer

Ragasztó
FIT polisztirol ragasztótapasz

FIT kiegészítő termékek
FIT alga és penészlemosó
FIT téli vakolatadalék
FIT tapadóhíd
Aquall folyékony fólia
Propius-L kőbalzsam, szilikon lazúr
Propius-A antigraffiti felületvédő bevonat
Propius-UV felületvédő, UV szűrő bevonat
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1 óra

A Propius-G általános mélyalapozó vízbázisú, igen kis szemcseméretű, akrilát diszperzió kötőanyagú, környezetbarát, 
univerzális impregnálószer. Kiválóan alkalmas különféle anyagú, nagy szívóképességű falfelületek impregnálására, 
valamint vizes diszperziós falfestékek és vakolatok, illetve a Propius-A antigraffiti felületvédő bevonat alá alapozó bevonat-
nak. Alkalmazásával kötőhíd képződik a felület és a fedő bevonat között, valamint javítja a falfesték vagy a Propius-A 
antigraffiti bevonat kiadósságát. Az alapozóban található finom diszperziónak köszönhetően mélyen behatol a felületbe, 
ezáltal erősítve azt.

 PROPIUS-G általános mélyalapozó
Alapozók

Alkalmazási terület
A Propius-G általános mélyalapozó alkalmas régi és új 
épületek külső és belső, vakolt, glettelt, beton, gipsz,
azbesztcement, téglafelületek impregnálására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület szennyeződésmentes, valamint teljes 
rétegvastagságában száraz legyen. A sérült, laza része-
ket, festékmaradványokat távolítsuk el, a felületi hibákat 
javítsuk ki.

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A Propius-G 
általános mélyalapozót hígítás nélkül, vagy vízzel legfel-
jebb kétszeresére hígítva, egy rétegben vigyük fel a felület- 
re. Az anyagszükséglet az alapfelület szívóképességétől, 
valamint a felhordás módjától függően 0,1–0,3 l/m².
A szer használata előtt javasoljuk próbakezelés elvég-
zését, így meghatározhatjuk az anyag kiadósságát.

Felhordás módja
Pamuthengerrel, ecsettel vagy szórással. Ecseteléssel 
segíthetjük az anyag mélyebb bejutását a felületbe.

Hőmérséklet: Felhordáskor és a száradás alatt a levegő 
és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között legyen.
Porszáradás: 1 óra 
Tapadási száradás: 3 óra 
A megadott értékek 20 °C-on, és 42%-os relatív páratarta-
lom alatt értendők. Az időjárás (hőmérséklet, páratarta-
lom) változásával a száradási, átvonhatósági 
tulajdonságok megváltoznak.
A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag 
száradása előtt vízzel tisztíthatók.
Sűrűség (20 °C-on): ~1 g/cm³
Nem illó rész: ~10%
Kiszerelés: 1 liter műanyag flakonban, 5 liter, 10 liter mű- 
anyag kannában.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen,
12 hónapig.
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Alapozók

A FitPlaster Hungary Kft. által kifejlesztett PROPIUS-G általános mélyalapozó koncentrátum vízbázisú, igen kis 
szemcseméretű akrilát diszperzió kötőanyagú, környezetbarát, univerzális impregnálószer. Kiválóan alkalmas különféle 
anyagú, nagy szívóképességű falfelületek impregnálására, valamint vizes diszperziós falfestékek és vakolatok, illetve a 
PROPIUS-A antigraffiti felületvédő bevonat alá alapozó bevonatnak. Alkalmazásával kötőhíd képződik a felület és a fedő 
bevonat között, valamint javítja a falfesték vagy a PROPIUS-A antigraffiti bevonat kiadósságát.
Az alapozóban található finom diszperziónak köszönhetően mélyen behatol a felületbe, ezáltal erősítve azt.

PROPIUS-G általános mélyalapozó koncentrátum

Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 és 
+25 °C között legyen!
Porszáradás: 1 óra 
Tapadási száradás: 3 óra. 
A megadott értékek 20 °C-on, és 42 %-os relatív páratarta-
lom alatt értendők. Az időjárás (hőmérséklet, páratarta-
lom) változásával a száradási, átvonhatósági 
tulajdonságok megváltoznak.
A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag 
száradása előtt vízzel tisztíthatók
Sűrűség (20 °C-on): ~1 g/cm³.
Nem illó rész: ~10%
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen,
12 hónapig.

Alkalmazási terület
A PROPIUS-G általános mélyalapozó koncentrátum alkal-
mas régi és új épületek külső és belső vakolt, glettelt, 
beton, gipsz, azbesztcement, tégla felületek impreg-
nálására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület szennyeződésmentes, valamint teljes réteg-
vastagságában száraz legyen. A sérült, laza részeket, 
festékmaradványokat távolítsuk el, a felületi hibákat 
javítsuk ki.

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A PROPIUS-G 
általános mélyalapozó koncentrátumot maximum 1:5 
arányban vízzel hígítva, egy rétegben vigyük fel a felületre. 
Az anyagszükséglet az alapfelület szívóképességétől, 
valamint a felhordás módjától függően 0,1-0,3 l/m2 
hígított termék. A szer használata előtt javasoljuk 
próbakezelés elvégzését, így meghatározhatjuk az anyag 
kiadósságát.

Felhordás módja
pamuthengerrel, ecsettel vagy szórással. Ecseteléssel 
segíthetjük az anyag mélyebb bejutását a felületbe.

1 óra
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24 óra

FIT BASE  vakolatalapozó
Alapozók

Alkalmazási terület
A FIT Base vakolatalapozó alkalmas régi és új épületek 
külső, illetve belső falazatainak színvakolását megelőző 
alapozására, a nedvszívás kiegyenlítésére. Alkalmas 
ásványi alapfelületek alapozására a FIT Bronze, Silver,   
Gold színezővakolatok és a FIT Rock lábazati anyag 
felhasználása előtt. 

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület teljesen száraz, por- és szennyeződés-
mentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen.

Előkészítés
Javítsuk ki a felületen lévő hibákat, repedéseket. 
Felhasználás előtt keverjük fel a FIT Base vakolatalapozót. 
A falfelület alapozását a színezés kezdete előtt minimum 
24 órával végezzük el. Az alapozót egyenletesen hordjuk fel 
a felületre.

Felhordás eszközei
Szórópisztoly, pamuthenger vagy ecset. 

Hőmérséklet: Felhordáskor és a száradás alatt a levegő 
és a falfelület hőmérséklete is +5 °C és +25 °C között
legyen.
Anyagszükséglet: 
0,15–0,2 kg/m²  hőszigetelő rendszerre feldolgozva,
0,3 kg/m² erősen nedvszívó alapfelület esetén.
Hígítás: Legfeljebb 3 dl vízzel, erősen nedvszívó 
alapfelületek esetén. Hőszigetelő rendszerre történő 
felhordáskor nem szükséges hígítani.
A megadott    mennyiségek tájékoztató jellegűek, függnek 
a felhordás módjától, és az alapfelület minőségétől.        
Tárolás: Bontatlan csomagolásban, fagymentes helyen
2 évig. A vödröket használat után gondosan zárjuk le.
Színezés: A választott színezővakolat színének
megfelelően. 
Átvonhatóság: 24 óra múlva
Kiszerelés: nettó 3,75 kg, 15 kg
Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 
fagymentes helyen gyártástól számított 2 évig (gyártási 
dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám).
A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzat-
tól, fagytól, csapóesőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől.
A szerszámokat, a keverőedényt, a lecsöppent anya-          
got használat után azonnal le kell mosni, mert a száradás 
után csak mechanikai úton távolítható el. A feldolgozás 
előtt feltétlenül olvassa el a vödrön található feliratot és az 
anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót. 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.

P mondatok   
P102     Gyermekektől elzárva tartandó.
P260     A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése 
tilos.
P262     Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis   (hydroxymethyl)   imi- 
dazo    [4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t 
tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
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10 óra

FIT BRONZE díszítő, színező vékonyvakolat
Vakolatok

Alkalmazási terület
A FIT Bronze vizes diszperziós vékonyvakolat alkalmas 
régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak 
díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek 
és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződés-
mentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. 
A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie. 

Előkészítés
A termék természetes eredetű ásványi anyagokat tartal-
maz, ezért utórendelésnél, illetve különböző gyártási 
dátumú vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges.
Az épület egyes oldalain azonos gyártási dátumú anyagot 
használjon, vagy a különböző gyártási dátumú vödröket 
egy nagyobb edényben keverje össze.
A mintaanyagokon, színkártyákon lévő színek tájékoztató 
jellegűek. Az anyag szemcsézettségéből, a feldolgozás-
ból, és az időjárási különbségekből adódóan a teljes 
színazonosság nem garantálható. Fúrógépbe fogott 
keverőszárral keverjük fel a vödrök tartalmát, és 
ellenőrizzük a vödrök peremére nyomtatott azonosítókat.

Alapozás
Kizárólag FIT Base vakolatalapozóval történhet!
A felület alapozását a színvakolás előtt minimum 24 
órával végezzük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes 
felhordására.

FIGYELEM! Mindig az anyaghoz javasolt, színezett              
alapozót használjunk.

Hígítás: Amennyiben szükséges, legfeljebb 2 dl vízzel.
Anyagszükséglet: 
Rustic 2 mm gördülő: 2,4–2,9 kg/m² 
Fine 1,5 mm kapart hatású: 2,4–2,9 kg/m²
A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek, függnek a 
felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.        
Színezés: Gyárilag előkeverve, a FIT színkártya meg- 
határozott színeiben.  
Hőmérséklet: A feldolgozáskor és a száradás alatt
a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C 
között legyen.
Teljes száradási idő: 10 óra. A megadott érték 20 °C-on, 
42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Alacso-       
nyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén 
a száradási idők jelentősen nőhetnek. 
Kiszerelés: 15 kg
Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 
fagymentes helyen a gyártástól számított 2 évig (gyártási 
dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám).
A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzat- 
tól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől.
A szerszámokat, a keverőedényt, a lecsöppent anyagot 
használat után azonnal le kell mosni, mert az anyag 
száradás után csak mechanikai úton távolítható el.
A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödrön 
található feliratot és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoz-
tatót. A terméket és az ismertetőt eddigi legfrissebb 
tapasztalataink, ismereteink alapján készítettük, ez azon-
ban nem mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati 
próba és szín ellenőrzés elvégzésétől. A felhordás 
megkezdése után színreklamációt nem fogadunk el. 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis   (hydroxymethyl)   imi- 
dazo    [4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t 
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P mondatok    
P102     Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P262     Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz. 
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FIT SILVER  díszítő, színező vékonyvakolat
Vakolatok

Alkalmazási terület
A FIT Silver kiváló minőségű, vizes diszperziós vékony-
vakolat alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső 
falazatainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő 
rendszerek és egyéb ásványi alapfelületek fedő-
vakolására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződés-
mentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. 
A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie. 

Előkészítés
A termék természetes eredetű ásványi anyagokat tartal-
maz, ezért utórendelésnél, illetve különböző gyártási 
dátumú vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges.
Az épület egyes oldalain azonos gyártási dátumú anyagot 
használjon, vagy a különböző gyártási dátumú vödröket 
egy nagyobb edényben keverje össze. A mintaanyagokon, 
színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek. Az anyag 
szemcsézettségéből, a feldolgozásból, és az időjárási 
különbségekből adódóan a teljes színazonosság nem 
garantálható. Fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük fel 
a vödrök tartalmát, és ellenőrizzük a vödrök peremére   
nyomatott azonosítókat.

Alapozás
Kizárólag FIT Base vakolatalapozóval történhet. A felület 
alapozását a színvakolás előtt minimum 24 órával végez-
zük el és ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására. 

FIGYELEM! Mindig az anyaghoz javasolt, színezett 
alapozót használjuk.

10 óra

Hígítás: Amennyiben szükséges, legfeljebb 2 dl  vízzel
Anyagszükséglet: 
Rustic 2 mm gördülő:  2,4–2,9 kg/m² 
Fine 1,5 mm kapart hatású: 2,4–2,9 kg/m²
A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek, függnek
a felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.        
Színezés: Gyárilag előkeverve, a FIT színkártya színeiben 
elérhető.
Hőmérséklet: A feldolgozáskor és a száradás alatt a 
levegő valamint a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C 
között legyen.
Teljes száradási idő: 10 óra. A megadott érték 20 °C-on, 
42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Az időjárás 
változásával a száradási idők jelentősen
megváltozhatnak. 
Kiszerelés: nettó 15 kg
Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 
fagymentes helyen a gyártástól számított 2 évig (gyártási 
dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám).
A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzat-
tól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől.
A szerszámokat, a keverőedényt, a lecsöppent anyagot 
használat után  azonnal le kell mosni, mert a száradás 
után csak mechanikai úton távolítható el.
A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödrön 
található feliratot és az anyaghoz tartozó műszaki 
tájékoztatót. A terméket és az ismertetőt eddigi 
legfrissebb tapasztalataink, ismereteink alapján készítet-
tük, ez azonban nem mentesíti a felhasználót előzetes 
gyakorlati próba és szín ellenőrzés elvégzésétől. A 
felhordás megkezdése után színreklamációt nem foga-
dunk el. 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis   (hydroxymethyl)   imi- 
dazo    [4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t 
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P mondatok    
P102     Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P262   Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz.
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FIT GOLD SZILIKON díszítő, színező vékonyvakolat
Vakolatok

10 óra

Alkalmazási terület
A FIT Gold kiváló minőségű, magas páraáteresztő 
képességű, vízlepergető, szennyeződéseknek ellenálló, 
szilikongyanta kötésű vékonyvakolat. Alkalmas régi és új 
épületek külső, illetve belső falazatainak díszítésére, 
valamint kőzetgyapot homlokzati hőszigetelő rendszerek, 
és egyéb ásványi alapfelületek fedővakolására.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület tartósan száraz, por és szennyeződés-
mentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. 
A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie. 

Előkészítés
A termék természetes eredetű ásványi anyagokat tartal-
maz, ezért utórendelésnél, illetve különböző gyártási 
dátumú vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges.
Az épület egyes oldalain azonos gyártási dátumú anyagot 
használjon, vagy a különböző gyártási dátumú vödröket 
egy nagyobb edényben keverje össze. A mintaanyagokon, 
színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek. Az anyag 
szemcsézettségéből, a feldolgozásból és az időjárási 
különbségekből adódóan a teljes színazonosság nem 
garantálható. Fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük fel 
a vödrök tartalmát, és ellenőrizzük a vödrök peremére
nyomatott azonosítókat.

Alapozás
Kizárólag FIT Base vakolatalapozóval történhet. A felület 
alapozását a színvakolás előtt minimum 24 órával végez-
zük el. Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására. 

FIGYELEM! Mindig az anyaghoz javasolt, színezett
alapozót használjunk.

Hígítás: Amennyiben szükséges, legfeljebb 2 dl vízzel
Anyagszükséglet: 
Rustic 2 mm gördülő:  2,4–2,9 kg/m² 
Fine 1,5 mm kapart hatású:   2,4–2,9 kg/m²
A leírt mennyiségek tájékoztató jellegűek, függnek
a felhordás módjától és az alapfelület minőségétől.        
Színezés: Gyárilag előkeverve a FIT színkártya meghatáro-
zott színében.
Hőmérséklet: A feldolgozáskor és a száradás alatt
a levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C 
között legyen.
Teljes száradási idő: 10 óra. A megadott érték 20 °C-on, 
42%-os relatív páratartalom mellett értendő. Alacso-       
nyabb hőmérséklet, illetve magasabb páratartalom esetén 
a száradási idők jelentősen nőhetnek. 
Kiszerelés: 15 kg
Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 
fagymentes helyen a gyártástól számított 2 évig (gyártási 
dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám).
A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzat-
tól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől.
A szerszámokat, a keverőedényt, a lecsöppent anyagot 
használat után  azonnal le kell mosni, mert a száradás 
után csak mechanikai úton távolítható el. A feldolgozás 
előtt feltétlenül olvassa el a vödrön található feliratot és az 
anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót.
A terméket és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapaszta- 
lataink, ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem 
mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és szín 
ellenőrzés elvégzésétől. A felhordás megkezdése után 
színreklamációt nem fogadunk el. 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis   (hydroxymethyl)   imi- 
dazo    [4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t 
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P mondatok    
P102     Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P262     Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz
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FIT ROCK  lábazati díszítővakolat
Lábazati vakolat

12 óra

Alkalmazási terület
A FIT Rock lábazati vakolatok alkalmasak régi és új 
épületek, külső- illetve belső falazatainak díszítésére, 
valamint lábazatok és kerítések, homlokzati hőszigetelő 
rendszerek fedővakolására. 

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület tartósan száraz, por- és szennyeződés-
mentes, valamint mozgás- és zsugorodásmentes legyen. 
A felületnek simítottnak vagy gletteltnek kell lennie. 
Vízszintes illetve közel vízszintes felületek bevonására 
nem javasolt. 

Előkészítés
A falfelület alapozását a vakolás előtt 24 órával végezzük 
el. Az anyagszükséglet meghatározása alapján készítsük 
ki az egybefüggő falfelülethez szükséges mennyiséget.
A termék természetes eredetű ásványi anyagot tartalmaz, 
ezért utórendelésnél, illetve különböző töltésdátumú 
vödröknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges. A feldol-
gozás előtt az anyagot fúrógépbe fogott keverőszárral 
keverjük át. A túlzott keverés az anyag felhabosodásához 
és elszíneződéséhez vezethet. A mintaanyagokkal a teljes 
színazonosság nem garantálható.

Alapozás
Kizárólag FIT Base vakolatalapozóval. Az alapozót a 
lábazati vakolat színének megfelelő színben hordjuk fel a 
felületre az esetleges foltosodás elkerülése érdekében!

Anyagszükséglet: 3,5 kg/m²
A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonat-
koznak. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget 
nem áll módunkban átvállalni.
Hígítás: Nem szükséges. 
Felhordás eszközei: Kizárólag rozsdamentes glettvassal. 
Hőmérséklet: A feldolgozáskor és a száradás alatt a 
levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és +25 °C között 
legyen.
Teljes száradási idő: 12 óra. A megadott érték 20 °C-on, 
42%-os relatív páratartalom mellett értendő.
Alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idők 
jelentősen megváltozhatnak. 
Kiszerelés: 15 kg
Eltarthatósági idő: Eredeti, bontatlan csomagolásban, 
fagymentes helyen a gyártástól számított 1 évig (gyártási 
dátum a vödör oldalán: nap/hónap/év/gyártási szám).
A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, huzat-
tól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől. A 
szerszámokat, a keverő edényt, a lecsöppent anyagot 
használat után azonnal le kell mosni, mert a száradás után 
csak mechanikai úton távolítható el.
A feldolgozás előtt feltétlenül olvassa el a vödrön található 
feliratot, és az anyaghoz tartozó műszaki tájékoztatót.
A terméket, és az ismertetőt eddigi legfrissebb tapasztala-
taink és ismereteink alapján készítettük, ez azonban nem 
mentesíti a felhasználót előzetes gyakorlati próba és a szín 
ellenőrzés elvégzésétől. A felhordás megkezdése után 
színreklamációt nem fogadunk el. 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

H mondatok
EUH 208 Tetrahydro 1,3,4,6-tetrakis   (hydroxymethyl)   imi- 
dazo    [4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)- diont, rekaciótömeg: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 
és 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)-t 
tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.

P mondatok    
P102     Gyermekektől elzárva tartandó.
P301 + P310  LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon
TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P262     Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 40 g/l VOC-t tartalmaz. 



FIT PRÉMIUM beltéri diszperziós falfesték
Festékek

2 óra

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint teljes 
rétegvastagságában száraz legyen. Vakolt felület, és beton 
falazat esetén az alapfelület legyen terhelhető, mozgás és 
zsugorodás mentes. Az alapfelület hibáit javítsuk ki, a 
repedéseknél, gipszkarton lapok és különböző 
tulajdonságú anyagok találkozásánál alkalmazzunk átfedő 
megerősítő szalagozást.

Előkészítés
Meszelt vagy nagy nedvszívású alapfelület - mint régi 
vakolat, pórusbeton, vagy javított alapvakolat festése előtt 
ajánljuk a Propius-G mélyalapozó használatát. A megelőző 
munkálatokból származó vagy egyéb okokból a felületen 
lévő porréteget távolítsuk el. A falfestéket a munkálatok 
megkezdése előtt keverjük fel, ezt a munkafázist fúrógépbe 
fogott keverőszárral végezzük.

A FIT Prémium beltéri diszperziós falfesték gyárilag előkevert, matt megjelenésű falfesték. Alkalmas régi és új épületek 
belső vakolt, glettelt, beton, gipsz, gipszkarton, azbesztcement, tégla felületeinek festésére. Bevonata esztétikus. A fal 
természetes szellőzését nem gátolja, jó páraáteresztő.

Anyagszükséglet: ~10 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy 
rétegben. A FIT Prémium beltéri diszperziós falfesték 
fedőképessége alapfelülettől függően változó, normál 
körülmények között két rétegben alkalmazzuk. 
Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll 
módunkban átvállalni.
Színezhetőség: A termék a FIT színkártya meghatározott 
színeiben kapható, illetve bármilyen vizes bázisú festékek-
hez alkalmazható színezőpasztával színezhető!
Hígítás: max. 5 % vízzel.
Felhordás: Ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal
Eldolgozás: Ügyeljünk az anyag egyenletes eldolgozására!
Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőfoka is +5°C és 
+25°C között legyen!
Porszáradás: 0,5 óra. A megadott értékek 20 °C-on
és 42%-os relatív páratartalom mellett értendők. 
Átfesthetőség: 2 óra múlva 
Felület: matt
Javasolt rétegszám: 2
Kiszerelés: 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter 
Tisztíthatóság: Nedves törlőkendővel tisztítható.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen.
A gyártástól számított 24 hónapig eltartható. (Gyártási 
dátum a vödör peremén) Használat után a vödröt gondosan 
le kell zárni!
Sűrűség (20°C -on): 1,55 g/cm³
Nem illó rész: ~60%(m/m) (105°C-on, 3 óra)
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes!
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
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FIT PRÉMIUM beltéri diszperziós penészgátló falfesték
Festékek

2 óra

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint teljes 
rétegvastagságában száraz legyen. Vakolt felület, és beton 
falazat esetén az alapfelület legyen terhelhető, mozgás és 
zsugorodás mentes. Az alapfelület hibáit javítsuk ki, a 
repedéseknél, gipszkarton lapok és különböző 
tulajdonságú anyagok találkozásánál alkalmazzunk átfedő 
megerősítő szalagozást.

Előkészítés
Meszelt vagy nagy nedvszívású alapfelület - mint régi 
vakolat, pórusbeton, vagy javított alapvakolat festése előtt 
ajánljuk a Propius-G mélyalapozó használatát. A megelőző 
munkálatokból származó vagy egyéb okokból a felületen 
lévő porréteget távolítsuk el. A falfestéket a munkálatok 
megkezdése előtt keverjük fel, ezt a munkafázist fúrógépbe 
fogott keverőszárral végezzük.
Penészes, algás fal esetén: a felületet FIT alga és penész 
lemosóval előkezeljük, majd a száradást követően hordjuk 
fel a FIT Prémium penészgátló falfestéket.

A FIT Prémium beltéri diszperziós penészgátló falfesték gyárilag előkevert, matt megjelenésű falfesték. A bevonat 
hosszútávú védelmet nyújt a penészedés és algásodás ellen. Alkalmas régi és új épületek belső vakolt, glettelt, beton, gipsz, 
gipszkarton, azbesztcement, tégla felületeinek festésére. Bevonata esztétikus. A fal természetes szellőzését nem gátolja, jó 
páraáteresztő.

Anyagszükséglet: ~10 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy 
rétegben. A FIT Prémium penészgátló falfesték 
fedőképessége alapfelülettől függően változó, normál 
körülmények között két rétegben alkalmazzuk. 
Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll 
módunkban átvállalni.
Színezhetőség: A termék a FIT színkártya meghatározott 
színeiben kapható, illetve bármilyen vizes bázisú festékek-
hez alkalmazható színezőpasztával színezhető!
Hígítás: max. 5 % vízzel.
Felhordás: Ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal
Eldolgozás: Ügyeljünk az anyag egyenletes eldolgozására!
Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőfoka is +5°C – 
+25°C között legyen!
Porszáradás: 0,5 óra. A megadott értékek 20 °C-on
és 42%-os relatív páratartalom mellett értendők. 
Átfesthetőség: 2 óra múlva 
Felület: matt
Javasolt rétegszám: 2 
Kiszerelés: 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter
Tisztíthatóság: Nedves törlőkendővel tisztítható.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen.
A gyártástól számított 24 hónapig eltartható. (Gyártási 
dátum a vödör peremén) Használat után a vödröt gondosan 
le kell zárni!
Sűrűség (20°C -on): 1,55 g/cm³
Nem illó rész: ~60%(m/m) (105°C-on, 3 óra)
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes!
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
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FIT OPTIMUM beltéri diszperziós falfesték 
Festékek

2 óra

A FIT Optimum beltéri diszperziós falfesték gyárilag előkevert, matt megjelenésű alap falfesték. Alkalmas régi és új épületek 
belső vakolt, glettelt, beton, gipsz, gipszkarton, azbesztcement, tégla felületeinek festésére. Bevonata esztétikus. A fal 
természetes szellőzését nem gátolja, jó páraáteresztő.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint teljes 
réteg-vastagságában száraz legyen. Vakolt felület és beton 
falazat esetén az alapfelület legyen terhelhető, mozgás és 
zsugorodás mentes. Az alapfelület hibáit javítsuk ki. A 
repedéseknél, gipszkarton lapok és különböző tulajdon- 
ságú anyagok találkozásánál alkalmazzunk átfedő 
megerősítő szalagozást.

Előkészítés
Meszelt vagy nagy nedvszívású alapfelület - mint régi 
vakolat, pórusbeton, vagy javított alapvakolat festése előtt 
ajánljuk a PROPIUS-G falimpregnáló használatát. A mege-
lőző munkálatokból származó vagy egyéb okokból a felület-
en lévő porréteget távolítsuk el. A falfestéket a munkálatok 
megkezdése előtt keverjük fel, ezt a munkafázist fúrógépbe 
fogott keverőszárral végezzük.

Anyagszükséglet: ~10 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy 
rétegben. A FIT Optimum beltéri diszperziós falfesték 
takaróképessége alapfelülettől függően változó, normál 
körülmények között két rétegben alkalmazzuk. Anyag- 
szükséglettel kapcsolatos felelősséget nem áll módunkban 
átvállalni. A termék fehér színben kapható.
Hígítás: Legfeljebb 5% vízzel.
Felhordás: Ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal
Eldolgozás: Ügyeljünk az anyag egyenletes eldolgozására!
Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőfoka is +5°C és 
+25°C között legyen.
Porszáradás: 0,5 óra. A megadott értékek 20 °C- on és
42 % -os relatív páratartalom mellett értendők. 
Átfesthetőség: 2 óra múlva 
Felület: Matt
Javasolt rétegszám: 2 
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen.
A gyártástól számított 24 hónapig eltartható. (Gyártási 
dátum a vödör peremén) Használat után a vödröt gondosan 
le kell zárni!
Sűrűség (20°C -on): 1,4–1,5 g/cm³
Nem illó rész: ~58%(m/m) (105°C-on, 3 óra)
Kiszerelés: 2,5 liter, 5 liter, 10 liter, 15 liter
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes!
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva
EUH 208 Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hydroxymethyl) imida-
zo [4,5-d] imidazole-2,5 (1H,3H)-dione-t, reaction mass of: 
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin- 3-one [EC no. 247-500-7] 
and 2-methyl-4-isothiazolin-3- one [EC no. 220-239-6] 
(3:1)-t, és 2-octyl-2H-isothiazol-3-one-t tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
P mondatok    
P102     Gyermekektől elzárva tartandó.
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzése tilos.
P262     Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
EU határérték erre a termékre (A/c) 30 g/l (2010).
Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.
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FIT SILVER TREND kültéri diszperziós falfesték
Festékek

2 óra

A FIT Silver Trend gyárilag előkevert, diszperziós kötőanyagot, pigmenteket, töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat 
tartalmazó, jó fedőképességű, matt falfesték. 

Alkalmazási terület
FIT Silver Trend kültéri diszperziós falfesték alkalmas régi 
és új épületek, külső, vakolt, beton, azbesztcement, 
téglafelületeinek, valamint homlokzati hőszigetelő 
rendszerek fedő festésére. Bevonata esztétikus, könnyen 
tisztítható. A fal természetes szellőzését nem gátolja, lég- 
és páraáteresztő. 

Alapfelület jellemzői 
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, mozgás- és 
zsugorodásmentes, valamint teljes rétegvastagságában 
száraz legyen. A felületnek simítottnak vagy gletteltnek 
kell lennie. Régi felületek festése esetén a meglazult, 
sérült rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el, illetve 
a nagyobb repedéseket, és a felületen lévő hibákat a 
festést megelőzően javítsuk ki. A repedéseknél alkal-
mazzunk repedésáthidaló, megerősítő szalagozást. 
Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már meglévő 
felülettel azonos struktúrájúak legyenek. Homlokzati 
hőszigetelő rendszerek esetében az alapfelület teljesen 
sima, glettelt legyen.

Előkészítés 
Meszelt vagy nagy nedvszívású felületen, mint régi vakolat, 
perlites vakolat, pórusbeton festése előtt, ajánljuk a Propi-
us-G mélyalapozó használatát. A felületen lévő porréteget 
távolítsuk el. Amennyiben a felületen koromréteg található, 
akkor a festést megelőzően gondoskodjunk a szennyezett 
részek speciális anyaggal történő megkötéséről, vagy 
mechanikai úton történő eltávolításáról. A falfestéket a 
munkálatok megkezdése előtt fúrógépbe fogott 
keverőszárral keverjük fel. 

Felhordás
Ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal. Ügyeljünk az 
anyag egyenletes eldolgozására. Ne alkalmazzuk erős 
napsütésben, erős szélben, mert a száradási idő alatt 
repedéseket okozhat. Fagyban, esős, párás időben előfor-
dulhat foltosodás.
A szerszámokat száradás előtt vízzel tisztíthatjuk, az 
elcsöppent festékmaradványokat nedvesen távolítsuk el, 
mert száradás után csak fizikai úton tisztítható.

Felülettisztítás
Puha szőrű nedves kefével tisztítsuk. Kerüljük mindenféle 
mosószer használatát. 

Anyagszükséglet: ~10 m²/liter rétegenként, az ajánlott 
hígítás mellett.  A FIT Silver Trend kültéri falfesték 
fedőképessége az alapfelülettől függően változó, normál 
körülmények között két rétegben alkalmazzuk.
Az anyag a növekvő hígítás során veszít tapadási és 
kopási szilárdságából. 
Hígítás: legfeljebb 5% vízzel, homogén állagúra keverve.
Alapozás: Propius-G mélyalapozóval
Színezés: FIT színkártya színeiben, illetve bármilyen vizes 
bázisú festékekhez alkalmazható színezőpasztával
színezhető.
Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőmérséklete is
+5 és +25 °C között legyen.
Tapadási száradás: 2 óra. A megadott értékek 20 °C-on,
és 42%-os relatív páratartalom mellett értendők.
Az időjárás váltakozásával (hőmérséklet, páratartalom)
a felhordási, száradási tulajdonságok megváltoznak.
Átvonhatóság: 12 óra múlva.
Sűrűség (20 °C-on): 1,55 g/cm³ 
Kiszerelés: 2,5 liter, 10 liter 
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen
24 hónapig. A vödröket használat után gondosan zárjuk le.
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FIT GOLD EXCLUSIVE SZILIKON kültéri falfesték
Festékek

2 óra

A FIT Gold Exclusive Szilikon kültéri falfesték gyárilag előkevert, szilikongyanta kötőanyagot, pigmenteket, töltőanyagot és 
tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó jó fedőképességű, kiváló kopásállóságú, jó páraáteresztő képességű, könnyen 
tisztítható, matt falfesték, mely a FIT színkártya meghatározott színeiben kapható.

Alkalmazási terület
A FIT Gold Exclusive Szilikon kültéri falfesték alkalmas új 
és régi ásványi alapvakolatokra, mészhomok tégla, és 
klinkertégla felületekre, megfelelően hordképes diszper-
ziós festékekre és műgyanta vakolatokra. Ásványi alapú 
hőszigetelésű rendszerekre is alkalmazható. Műemléki 
épületek felületeinek tartós bevonata.

Alapfelület jellemzői 
Az alapfelület por- és szennyeződés, valamint mozgás- és 
zsugorodásmentes legyen. Vakolt felület és betonfalazat 
esetén az alapfelület legyen szilárd. Régi felületek festése 
esetén a meglazult, sérült rétegeket, festékmaradványokat 
távolítsuk el, illetve a nagyobb repedéseket kaparjuk ki. A 
nem megfelelően hordképes diszperziós vagy enyves 
festékeket, sókivirágzásokat el kell távolítani. Az 
alapfelület hibáit cementhabarccsal javítsuk ki. A 
repedéseknél és különböző tulajdonságú anyagok 
találkozásánál alkalmazzunk átfedő megerősítő 
szalagozást. Ügyeljünk arra, hogy a javított részek a már 
meglévő felülettel azonos struktúrájúak legyenek.

Előkészítés 
Az alapozást a festés előtt legalább 24 órával végezzük el. 
Ügyeljünk az alapozó egyenletes felhordására, valamint 
arra, hogy az alapozó teljesen szilárd, száraz legyen. A 
munka megkezdése előtt ellenőrizzük a színt és a gyártási 
dátumokat. Amennyiben eltérő gyártási dátumú vödröket 
találunk, úgy az eltérő gyártási dátumú anyagokat egy 
nagyobb edényben keverjük össze feldolgozás előtt.

Alapozás 
Propius-G mélyalapozóval.

Tisztíthatóság
Finom szőrű kefével és tiszta vízzel tisztítható. Kerülje 
mindenféle mosó- és tisztítószer használatát! Festés után 
a szerszámokat és az elcseppenéseket vízzel azonnal le 
kell mosni.

Anyagszükséglet: Kevésbé nedvszívó, egyenletes 
alapfelület esetén: 9–10 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy 
rétegben. Erősen nedvszívó, egyenetlen, stukturált felület 
esetén: 5–7 m²/l ajánlott hígítás mellett, egy rétegben.
Hígítás: Csak szükség esetén, legfeljebb 3% vízzel.
Felhordás: Hengerrel, ecsettel vagy szórópisztollyal
Eldolgozás: Egyenletesen felhordva több irányban dolgozzuk 
el.
A FIT Gold Exclusive Szilikon kültéri falfesték 
fedőképessége alapfelülettől függően változó, normál 
körülmények között két rétegben ajánljuk.
Az anyag a növekvő hígítás során veszít 
fedőképességéből, tapadási és kopási szilárdságából. 
Durvább felületek anyagigényét fontos a helyszínen 
ellenőrizni. Anyagszükséglettel kapcsolatos felelősséget 
nem áll módunkban átvállalni. Erőteljes színek választása 
esetén, amennyiben a régi és az új szín közötti eltérés 
jelentős, háromrétegű festés szükséges lehet, tehát az 
anyagszükséglet megnő.
Színezés: A FIT színkártya meghatározott színeiben 
kapható.
Hőmérséklet: A levegő magas páratartalma és az alacsony 
hőmérséklet késleltetik a kötést. +5 °C alatt tilos feldol-
gozni. A teljes száradásig óvni kell az esőtől és a fagytól.
Teljes száradási idő: 6 óra
A megadott értékek 20 °C-on és 42%-os relatív páratarta-
lom mellett értendők. Az időjárás változásával (alacsony 
hőmérséklet, magas páratartalom) a felhordási, száradási 
tulajdonságok jelentősen megnőhetnek.
Átfesthető: 12 óra múlva.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen
24 hónapig. Használat után a vödröt gondosan le kell zárni.
Sűrűség (20 °C-on): 1,55 g/cm³
Nem illó rész: 65% (m/m) (105 °C-on, 3 óra)
Kiszerelés: 2,5 liter, 10 liter
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzat-
tól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől.
A szerszámokat, a keverőedényt, az elcsöppent anyagot 
használat után azonnal le kell mosni, mert a száradás után 
csak mechanikai úton távolítható el. Ügyeljünk arra, hogy 
bőrre, szembe ne kerüljön, ha mégis előfordul bő vízzel 
mossuk le. Szükség esetén forduljunk szakorvoshoz. A 
mintaanyagokon, színkártyákon lévő színek tájékoztató 
jellegűek. Az anyag szemcsézettségéből, a feldolgozásból 
és az időjárási különbségből adódóan a teljes színazo-
nosság nem garantálható.
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FIT beton-, lábazat- és palafesték 
Festékek

Alkalmazási terület
Alkalmas lábazatok, betoncserép, hullámpala, síkpala, 
illetve nem járófelületen található régi és új betonfelületek 
dekoratív fedő festésére. Bevonata esztétikus, könnyen 
tisztítható, nagy kopásállóságú, kiváló időjárás állóságú.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, mozgás és 
zsugorodásmentes, valamint teljes rétegvastagságában 
száraz legyen. Régi felületek festése esetén, a meglazult, 
sérült rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el, illetve 
a nagyobb repedéseket, és a felületen lévő hibákat a 
festést megelőzően javítsuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a 
javított részek a már meglévő felülettel azonos struktúrá-
júak legyenek. 

Előkészítés
Nagy nedvszívású felületen a festést megelőzően ajánljuk 
a Propius-G mélyalapozó használatát. A felületen lévő 
porréteget távolítsuk el. A festéket a munkálatok 
megkezdése előtt fúrógépbe fogott keverőszárral keverjük 
fel. 

Felhordás
Ecsettel, hengerrel, vagy szórópisztollyal. Ügyeljünk az 
anyag egyenletes eldolgozására. Ne alkalmazzuk erős 
napsütésben, erős szélben, fagyban, esős, párás időben. A 
szerszámokat száradás előtt vízzel tisztíthatjuk, az 
elcsöppent festék maradványokat nedvesen távolítsuk el, 
mert száradás után csak mechanikai úton tisztítható. 

Felület tisztítás
Finom szőrű kefével és tiszta vízzel tisztítható. Kerülje 
mindenféle mosó- és tisztítószer használatát! Festés után 
a szerszámokat és az elcseppenéseket vízzel azonnal le 
kell mosni.

A Fit beton-, lábazat- és palafesték egy gyárilag előkevert, vizes diszperziós kötőanyagot, pigmenteket, töltőanyagokat, és 
tulajdonságjavító adalékokat tartalmazó, kiváló fedőképességű, matt festék. 

Anyagszükséglet: ~ 0,15–0,25 liter/m² rétegenként, az 
ajánlott hígítás mellett.  A Fit beton-, lábazat- és palafesték 
kiadóssága függ az alapfelület minőségétől, nedvszívó 
képességétől és a felületi egyenetlenségektől. A terméket 
normál körülmények között két rétegben alkalmazzuk.
Hígítás: Max. 5 % vízzel, homogén állagúra keverve.
Színezés: A termék szürke, antracit, fekete, vörös, barna 
és zöld színekben kapható, de igény szerint egyedi színek 
kidolgozását is vállaljuk.
Hőmérséklet: a levegő és a falfelület hőmérséklete is
+5 és +25 °C között legyen.
Porszáradás: 1 óra 
Tapadási száradás: 2 óra A megadott értékek 20 °C-on, és 
42 %-os relatív páratartalom mellett értendők. Az időjárás 
váltakozásával (hőmérséklet, páratartalom) a felhordási, 
száradási tulajdonságok megváltoznak.
Átvonhatóság: 12 óra múlva.
Sűrűség (20 °C-on): 1,47 g/cm³ 
Kiszerelés: 2,5 liter, 10 liter 
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen
24 hónapig. A vödröket használat után gondosan zárjuk le.

2 óra
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FIT színezőpaszta
Színezőanyagok

Vizes bázisú, ásványi, vagy szerves alapú pigmentkészít-
mény, amely kizárólag a FIT által gyártott színezővakola-
tok, illetve beltéri és kültéri festékek megadott receptúra 
szerinti színezésére használható fel.

Alkalmazás előtt feltétlenül keverje fel. Rázó, vagy forgó 
keverőgépben történő keverés esetén feltétlenül várjon 24 
órát a betöltéssel.

Szavatossági idő: a lejárat dátuma a csomagoláson 
feltüntetve (nap/hónap/év).
Kiszerelés: 1 liter
Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban +10 °C–30 °C 
közötti hőmérsékleten
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

EU-határérték erre a termékre (A/c) 40 g/l (2010). Mivel a 
termék önmagában nem használható fel, így a festékbe, 
vakolatba kevert állapotban a késztermék legfeljebb       40 
g/l VOC-t tartalmaz.

H-mondatok
EUH 208 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one-t és 2-me-
thyl-2H-isothiazol-3-one-t tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH 210 Kérésére biztonsági adatlap kapható.

P mondatok
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell 
mosni. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki 
kell mosni.



FIT színfelárak

ALLIGATOR 1

ALLIGATOR 2

ALLIGATOR 3

ALLIGATOR 4

ARUBA 1

ARUBA 2

ARUBA 3

ARUBA 4

ATACAMA 1

ATACAMA 2

ATACAMA 3

ATACAMA 4

AZURE 1

AZURE 2

AZURE 3

AZURE 4

BALATON 1

BALATON 2

BALATON 3

BALATON 4

BAMBI 1

BAMBI 2

BAMBI 3

BAMBI 4

BRANDY 1

BRANDY 2

BRANDY 3

BRANDY 4

CHOCOLATE 1

CHOCOLATE 2

CHOCOLATE 3

CHOCOLATE 4

CITRUS 1

CITRUS 2

CITRUS 3

CITRUS 4

CONGO 1

CONGO 2

CONGO 3

CONGO 4

DEAR 1

DEAR 2

DEAR 3

DEAR 4

DRAGON 1

DRAGON 2

DRAGON 3

DRAGON 4

Magyarázat a színfelártáblázat használatához
1. Kiválasztjuk a színezésre váró terméket.   Kiszerelési egység ár: K
2. Kiválasztjuk a színt: SZ
3. A színfelárat megszorozzuk a kiszerelési egységgel (pl. 15 kg-os vakolatnál 15-tel).
Ekkor megkapjuk, hogy egy vödör színezése mennyibe kerül: VSZ
4. K + VSZ + keverési díj =  színezett termék ára
Hőszigetelő rendszerre nem javasolt színek: BRANDY 4; MALI 3, 4; REDWOOD 4; DEAR 4; 
PANTHER 4; BAMBI 4; GRIZZLY 4; CHOCOLATE 4; TITAN 4

10 Ft/kg, liter
30 Ft/kg, liter
50 Ft/kg, liter
70 Ft/kg, liter
100 Ft/kg, liter
egyedi áras termékek
nem rendelhető szín
kültérre nem javasolt

Alapozó Vakolatok Festékek
Base Gold Gold Exclusive Silver Trend FIT PrémiumSilver Bronze
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Alapozó Vakolatok Festékek
Base Gold Gold Exclusive Silver Trend FIT PrémiumSilver Bronze

50 forint 70 forint10 forint 30 forint

egyedi ár nem rendelhető szín100 forint
FIT színfelárak
Alapozó, vakolatok: Ft/kg,
festékek: Ft/liter

kültérre nem javasolt

FLAME 1

FLAME 2

FLAME 3

FLAME 4

FLOWER 1

FLOWER 2 

FLOWER 3

FLOWER 4 

GOBI 1

GOBI 2

GOBI 3

GOBI 4

GRASS 1

GRASS 2

GRASS 3

GRASS 4

GRIZZLY 1

GRIZZLY 2

GRIZZLY 3

GRIZZLY 4

JADE 1

JADE 2

JADE 3

JADE 4

JAIPUR 1

JAIPUR 2

JAIPUR 3

JAIPUR 4

KALAHARY 1

KALAHARY 2

KALAHARY 3

KALAHARY 4

KIWI 1

KIWI 2

KIWI 3

KIWI 4

MAGENTA 1

MAGENTA 2

MAGENTA 3

MAGENTA 4

MALI 1

MALI 2

MALI 3

MALI 4

MIGNON 1

MIGNON 2

MIGNON 3

MIGNON 4

MILITARY 1

MILITARY 2

MILITARY 3

MILITARY 4
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1 220

------

------
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A Fit Prémium falfesték 2,5 literes kiszerelésben a következő színekben nem rendelhető:
Smoke 1,2,3,4 valamint Soul 1,2,3



Alapozó Vakolatok Festékek
Base Gold Gold Exclusive Silver Trend FIT PrémiumSilver Bronze

MOUSE 1

MOUSE 2

MOUSE 3

MOUSE 4

NECTAR 1

NECTAR 2

NECTAR 3

NECTAR 4

NEON 1

NEON 2

NEON 3

NEON 4

OCHRE 1

OCHRE 2

OCHRE 3

OCHRE 4

OGRE 1

OGRE 2

OGRE 3

OGRE 4

OXIDE 1

OXIDE 2

OXIDE 3

OXIDE 4

PANTHER 1

PANTHER 2

PANTHER 3

PANTHER 4

PEACH 1

PEACH 2

PEACH 3

PEACH 4

PEANUT 1

PEANUT 2

PEANUT 3

PEANUT 4

PINEAPPLE 1

PINEAPPLE 2

PINEAPPLE 3

PINEAPPLE 4

POPEYE 1

POPEYE 2

POPEYE 3

POPEYE 4

PROVANCE 1

PROVANCE 2

PROVANCE 3

PROVANCE 4

PUMPKIN 1

PUMPKIN 2

PUMPKIN 3

PUMPKIN 4

RAIN 1

RAIN 2

RAIN 3

RAIN 4

195

120

480

160

150

200

130

120

205

145

180

360

110

215

135

265

120

240

480

150

255

165

415

870

655

190

390

915

1 635

200

305

735

135

290

485

505

105

390

885

145

300

530

------

------

------

------

775

180

365

1 315

1 285

190

645

695

145

390

780

780

------

------

------

------

150

320

950

255

165

415

870

655

190

390

915

1 635

200

305

735

135

290

485

505

105

390

885

145

300

530

165

425

975

750

775

180

365

1 315

1 285

190

645

695

145

390

780

780

350

955

1 020

2 415

150

320

950

115

------

180

320

------

240

405

------

------

160

760

------

245

620

1 190

------

105

------

------

140

------

------

140

355

------

------

170

270

------

------

185

380

------

------

135

285

645

195

450

------

------

175

220

490

1 420

195

120

480

160

150

200

130

120

205

145

180

360

110

215

135

265

120

240

480

150

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

195

120

480

160

150

200

130

------

------

------

------

145

180

360

110

215

135

265

------

------

------

------

150
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Alapozó Vakolatok Festékek
Base Gold Gold Exclusive Silver Trend FIT PrémiumSilver Bronze

REDWOOD 1

REDWOOD 2

REDWOOD 3

REDWOOD 4

SAHARA 1

SAHARA 2

SAHARA 3

SAHARA 4

SKY 1

SKY 2

SKY 3

SKY 4

SMILE 1

SMILE 2

SMILE 3

SMILE 4

SMOKE 1

SMOKE 2

SMOKE 3

SMOKE 4

SOUL 1

SOUL 2

SOUL 3

SOUL 4

STORM 1

STORM 2

STORM 3

STORM 4

TEDDY 1

TEDDY 2

TEDDY 3

TEDDY 4

TEXAS 1

TEXAS 2

TEXAS 3

TEXAS 4

TITAN 1

TITAN 2

TITAN 3

TITAN 4

VENUS 1

VENUS 2

VENUS 3

VENUS 4

VIPER 1

VIPER 2

VIPER 3

VIPER 4

WOOD 1

WOOD 2

WOOD 3

WOOD 4

YELLOWSTONE 1

YELLOWSTONE 2

YELLOWSTONE 3

YELLOWSTONE 4

120

120

240

155

305

bázis

295

165

165

110

220

435

200

400

120

120

240

------

------

------

------

bázis

295

165

165

------

------

------

------

------

------

------

------

120

120

240

155

305

bázis

295

165

165

110

220

435

200

400

105

240

355

105

225

415

455

350

730

------

------

------

------

120

155

315

685

2 000

155

270

285

180

390

845

835

260

565

------

------

------

------

380

750

160

------

------

------

------

105

240

355

105

225

415

455

350

730

220

530

1 340

1 250

120

155

315

685

2 000

155

270

285

180

390

845

835

260

565

365

850

1 585

1 630

380

750

160

310

740

650

1 535

110

215

------

170

590

170

670

------

------

330

630

1 150

------

------

225

490

1 120

------

185

------

------

195

395

------

135

------

------

730

925

1 850

------

170

305

------

180

315

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

bázis

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------

------
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FIT EPS- és grafitos EPS rendszerek
Hőszigetelő rendszerek

Fit EPS- és Grafitos EPS hőszigetelő rendszer

 EPS 80 és EPS 80 grafitos polisztirol építési célú hőszigetelés, homlokzati hőszigetelő lemez. Piros jelzés különbözteti 
meg a többi terméktől. EPS 80 és EPS 80 grafitos polisztirol, azaz expandált polisztirol, grafitos polisztirol hőszigetelő 
lemez épületek külső hőszigetelésére alkalmazható, a termék beépíthetőségét, felhasználhatóságát és alkal-
mazhatóságát szabályozó, és korlátozó műszaki előírások betartása mellett. Az EPS 80 és EPS 80 grafitos polisztirol 
termékeknek nem lehet olyan anyagokkal érintkezniük, melyek az EPS 80 és EPS 80 grafitos polisztirol hőszigetelő 
lemezzel reagálnak (pl. oldószer alapú ragasztók).

Dübelek
A szigetelésrögzítő dübelek (műanyag beütőszeges, fém 
beütőszeges, hőhidalt fémszeges, szigetelésrögzítő 
tárcsák) helyes típus és méret megválasztása nagyon 
fontos, mert más és más típusra, méretre van szükség 
különböző szigetelőanyag-típusok és falszerkezetek 
esetén. Csak minősített (ETAG) szigetelésrögzítő dübele-
ket használjon! Kérjen helyszíni kihúzópróbát, amely 
alapján a dübel gyártó pontos méretet és beépítési 
darabszámot javasol, így vállalva a garanciát.

Üvegszövet háló
50 m × 1 m-es tekercsben, 145 gr/m² és 160 gr/m², 
rácsméret 4 × 5 mm. Lúgálló vakolaterősítő üvegszövet, 
polisztirol és ásványgyapot hőszigetelő rendszerhez.

Profilok
A hőszigetelő rendszerek részei. Hálós élvédő, indítósínek, 
ablakcsatlakozási profil, meződilatációs profil.

Szükséges kiegészítők

alapfelület
rendszer ragasztó
EPS grafitos szigetelőlap

rendszer ragasztó üvegszövet beágyazással

FIT Base alapozó
FIT színezővakolatok: Bronze, Silver, Gold

alapfelület
rendszer ragasztó
EPS szigetelőlap

rendszer ragasztó üvegszövet beágyazással

FIT Base alapozó
FIT színezővakolatok: Bronze, Silver, Gold

EPS grafitos hőszigetelő rendszer

EPS hőszigetelő rendszer
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FIT kőzetgyapot- és lábazati rendszerek
Hőszigetelő rendszerek

FIT kőzetgyapot hőszigetelő rendszer

Fekvőszálas, vakolható, külső falak hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére vakolt felületképzéssel alkalmazandó
kőzetgyapot tábla. Teljes keresztmetszetében hidrofobizált (víztaszító), kiváló páraáteresztő, megfelelő merevséggel és 
testsűrűséggel rendelkezik. Műgyantakötésű kőzetgyapot szálakból készült tábla, amely:

• nem éghető
• hő- és hangszigetelő
• hangelnyelő
• formatartó és öregedésálló
• teljes keresztmetszetében hidrofobizált (víztaszító)

Alkalmazása: olyan családi házak, középületek és ipari létesítmények hő-, hang- és tűzvédelmi szigetelésére tervezték, 
ahol vakolt felületet készítenek: pl. külső homlokzati falak.

Az extrudált polisztirolhab lemez (XPS polisztirol) zárt cellaszerkezetű anyag, vízfelvétele szinte egyenlő a nullával (0,2–1,0 
V%), s így kiváló hőszigetelő képessége tartós nedvességhatás esetén sem romlik. Az XPS polisztirolhabokat speciális 
granulátumból készítik. Mivel az XPS polisztirol fontos műszaki jellemzői az alacsony vízfelvétel, nyomószilárdság, minimá-
lis hővezetési tényező ezért lényegesen jobbak, mint a hagyományos expandált polisztirolhabok. Az épület egész élettarta-
ma alatt az XPS polisztirol kiváló mechanikai tulajdonságai nem változnak. Ezzel az anyaggal teljesen új, más hőszigetelő 
anyagokkal megvalósíthatatlan szerkezeti megoldásokat készíthetünk.

FIT lábazati hőszigetelő rendszer

alapfelület

rendszer ragasztó
XPS szigetelőlap

rendszer ragasztó üvegszövet beágyazással

FIT Base alapozó
FIT Rock lábazati díszítővakolat

alapfelület
rendszer ragasztó
kőzetgyapot szigetelés

rendszer ragasztó üvegszövet beágyazással

FIT Base alapozó
FIT színezővakolat: Gold
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FIT polisztirol ragasztótapasz
Ragasztó

A FIT ragasztótapasz egy emelt minőségű, gyárilag előkevert, cementbázisú, homok töltőanyagú, tulajdonságjavító 
adalékokat tartalmazó zsákos kiszerelésű ragasztótapasz, fehér EPS80 keménytáblás homlokzati polisztirol hőszigetelő 
lapokhoz.

Alkalmazási terület
A FIT ragasztótapasz alkalmas régi és új épületek 
keménytáblás expandált polisztirol alapú, hőszigetelő 
lemezeinek ragasztására, valamint üvegszövetháló be-    
ágyazására, glettelésére kül- és beltérben.

Alapfelület jellemzői
Felhasználható ásványi alapú vakolaton, beton-, telefugás 
tégla-, pórusbeton felületen. A felhasználásnál ügyeljünk 
arra, hogy az alapfelület száraz legyen, teherbíró, szilárd és 
mindenféle leválasztó szertől mentes. A meglazult, sérült 
rétegeket, festékmaradványokat távolítsuk el, majd a 
felületen lévő hibákat javítsuk ki. Nedvszívó alapfelület 
(gipszes alap, vagy régi, kőporos vakolat) esetén a ragasz-
tás előtt alapozzon Propius-G mélyalapozóval.

Előkészítés
Öntsünk 7 l tiszta hideg vizet egy keverőedénybe, és adjuk 
hozzá a 25 kg-os FIT ragasztótapaszt. Addig keverjük, 
amíg csomómentes keveréket nem kapunk. Ezután hagy-
juk kb. 5 percig állni, majd keverjük fel újra. Fontos, hogy 
ez alatt az idő alatt ne adjunk hozzá vizet, mert ez 
befolyásolhatja a kémiai folyamatokat. Fúrógépbe fogott 
keverőszár esetén ne használja azt 200 fordulat/perc 
felett, és tartsa a szár fejét állandóan az anyagban (hogy 
elkerülje a levegő bekeverését). Az így kapott habarcs 20 
°C-on 2 órán át feldolgozható.

Felhordás
Rozsdamentes fogazott glettvassal.

A táblák ragasztásának módja
A hőszigetelőlapok hátoldalára csíkokban – perem-pont 
módszerrel, min. a felület 40%-os fedettségéig. A táblákat 
egymáshoz kötésben és a síkok pontos beállításával 
ragasszuk fel lentről felfelé, soronként, ügyelve arra, hogy 
ne kerüljön a ragasztótapasz az összeillesztések közé. 
Hálóágyazás előtt végezzük el a szükséges dübelezést,
a felragasztott táblákat csiszoljuk össze.

A háló ágyazás módja
Az előkészített (összecsiszolt) felületre a ragasztót         10 
mm-es fogazatú rozsdamentes glettvassal hordjuk fel. 
Ebbe a ragasztórétegbe ágyazzuk bele az üvegszövet 
hálót úgy, hogy az egymás mellé fektetett hálók min.        
10 cm-en fedjék egymást. A háló ágyazása után a felületet 
simára gletteljük el. Az így készült felület akkor megfelelő 
vastagságú (3–4 mm), ha a háló és mintázata nem látszik 
ki a ragasztó alól. Az élek és a sarkok mentén élvédő 
profilt alkalmazzunk. Amennyiben a háló vagy a profilok 
kilátszanak, végezzünk a ragasztótapasszal kiegészítő 
glettelést.

Anyagszükséglet:
Táblaragasztáshoz: 4 kg/m²
A falsíkok egyenetlensége esetén az anyagszükséglet 
változhat.
Hálóágyazáshoz: 4 kg/m²
Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőfoka is
+5 és 25 °C között legyen.
A termék kötési ideje függ a levegő és az alapfelület 
hőmérsékletétől, a páratartalomtól, valamint a felület
nedvszívó képességétől.
Átvonhatóság: A hálóágyazás befejezése és a vakolat- 
alapozó felhordása között várjunk min. 72 órát. Hideg, 
párás időben a száradási idő jelentősen megnő.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fedett, hűvös, száraz 
helyen tárolandó.
Eltarthatóság: Eredeti csomagolásban egy évig a gyártás 
dátumától (a csomagoláson feltüntetve).
Kiszerelés: 25 kg
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FIGYELEM! Cementet tartalmaz. Xi: Irritatív.
Tudnivalók:
A száradó anyagot óvni kell közvetlen napsütéstől, huzat- 
tól, fagytól, csapó esőtől, a +30 °C fölötti hőmérséklettől.
A szerszámokat, a keverőedényt használat után, a lehullott 
friss anyagot azonnal le kell mosni, mert az anyag száradás 
után, csak mechanikai úton távolítható el.
Ügyeljünk arra, hogy bőrre, szembe ne kerüljön, ha mégis 
előfordul bő vízzel mossuk le, szükség esetén forduljunk 
szakorvoshoz.

2 óra
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FIT kiegészítő termékek

FIT alga és penészlemosó

Alkalmazási terület
Kül- és beltéri festett, tapétázott falfelületek, műkő, 
természetes és mesterséges kőfelületek, csempe, fuga, 
kádillesztések. Kültéri algás, mohás kő- és falfelületek 
kezelésére is alkalmas.

Alkalmazás
Hordja fel a terméket a fertőzött felületre, majd hagyja 
hatni 15 percig. Száradás előtt a penész, alga vagy moha 
szennyeződéseket távolítsa el a felületről egy spakli, 
szivacs vagy száraz rongy segítségével.

A FIT alga és penészlemosó alkalmas kül- és beltéren a felületeken kialakult penész és alga fertőzések megszüntetésére, a 
felületek fertőtlenítésére.  

Anyagszükséglet: ~8-10 m²/l hígítás nélkül, egy rétegben. 
Hígítás: Nem hígítható! Hígítás esetén a termék hatóanyag-
tartalma csökken, ezáltal hatékonysága is csökken! 
Felhordás: Ecset, henger
Hőmérséklet: A levegő és a falfelület hőmérséklete is +5 és 
+25 °C között legyen.
Száradás, átfesthetőség: a felület száradása, átfesthetősége 
függ az alapfelület és a levegő hőmérsékletétől, valamint a 
páratartalomtól.  
Javasolt rétegszám: 1 
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a 
gyártástól számított 12 hónapig eltartható.
(Gyártási dátum a vödör peremén) Használat után a vödröt 
gondosan le kell zárni!
Sűrűség (20°C -on): 1 g/cm³
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes!
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

Figyelem!

H 315  Bőrirritáló hatású. 
H 319 Súlyos szemirritációt okoz. 
H 317  Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H 412  Ártalmas a vízi élővilágra,
hosszan tartó károsodást okoz.

FIT  téli vakolatadalék
FIT kiegészítő termékek

A FIT téli  vakolatadalék gyárilag előkevert, speciális adalékanyag, amely segíti a diszperziós kötőanyagú vakolatok 
megszilárdulását, gyorsítja a vakolatok kötését alacsony hőmérsékleten. Segítségével a vakolatok 0 °C-ig felhasznál-
hatóak. Az adalék elősegíti a vakolat felületi filmképződését, ezáltal alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén 
csökkenti a színfoltosodás és a kötőanyag-kioldódás veszélyét.

Felhasználás
Javasolt mennyiség: 1 tömeg % (1,5 dl/15 kg anyaghoz).
Az adalék hozzáadása után a vödör tartalmát keverjük fel.

Fontos
Amennyiben a levegő relatív páratartalma 90% fölött van, 
az adalék hozzáadásától függetlenül lelassul vagy megáll 
a száradási folyamat. A vakolat 0 °C alatti hőmérséklet 
esetén az adalékanyagtól függetlenül megfagyhat, ezért 
nem használható fagyásgátló adalékként!

Halmazállapot: Folyadék 
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen
5 évig. A vödröket a használat után gondosan le kell zárni.
Olvadáspont: –50 ºC
Forráspont: 254 ºC  
Lobbanáspont: 120 ºC
Kiszerelés: 1 liter, 5 liter, 10 liter 
Sűrűség: 0,947 g/cm³ 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
Szín: Színtelentől enyhén sárgáig.  
  
Oldhatóság vízben: Maximum 0,1 tömeg %, 20 ºC-on 
Engedély: KERMI 2007/00050-1

0
fölött
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FIT  tapadóhíd
FIT kiegészítő termékek

Alkalmazási terület
A termék felhasználható kül- és beltéren nedvszívó és 
nem nedvszívó alapfelületek érdesítésére. Az alapfelületen 
erős tapadóréteget biztosít. Alkalmazható pl. hideg-
burkolásnál, betonfelületek alapozásánál, vakolásnál, 
aljzatkiegyenlítésnél, illetve kiválóan alkalmas régi 
csempe- és járólapfelületek bontás nélküli 
újraburkolásánál, vagy OSB-lapra történő burkolást mege-
lőzően.

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel, az alapfelületet 
tisztítsuk meg a szennyeződésektől (por, olaj stb.) és a 
laza részektől. A megtisztított alapfelületre ecsettel vagy 
hengerrel hordjuk fel a terméket. 

Anyagszükséglet: 0,3 kg/m²
Higítás: Nem nedvszívó felület esetén hígítás nélkül alkal-
mazzuk, erősen nedvszívó alapfelület esetén max. 1:1 
arányban vízzel hígítható.
Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 és 
25 °C között legyen.
Száradási idő: 2 óra (20 °C-on 42%-os relatív páratartalom 
mellett).
Az időjárás (hőmérséklet, páratartalom) változásával a 
száradási tulajdonságok megváltoznak. A munkaesz-
közök a felhasználást követően, az anyag száradása előtt 
vízzel tisztíthatók.
Kiszerelés: 1,3 kg, 7 kg
Sűrűség (20 °C-on): 1,6 g/cm³
Nem illó rész: 75%
Tárolás: eredeti csomagolásban, fagymentes helyen
24 hónapig. 
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

P mondatok
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 

Tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK-szám: 
247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 
220-239-6) keveréke (3:1)

2 óra
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 AQUALL  folyékony fólia, kenhető vízszigetelés
Kiegészítő termékek

Az Aquall folyékony fólia egykomponensű, oldószermentes, vizes diszperziós alapú, környezetbarát, kenhető vízszigetelő 
anyag. Bevonata nagy rugalmasságú, repedés áthidaló tulajdonságú. Alkalmazható kül- és beltéri burkolatok alá víz elleni 
szigetelésre.

Alkalmazási terület
Az Aquall folyékony fólia alkalmas kül- és beltéri ásványi 
alapfelületek, zuhanyzó, fürdőszoba, konyha, mosókony-
ha falainak, járófelületének hidegburkolás előtti 
vízszigetelésére.

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A felületről a 
laza, pergő részeket, olajos, zsíros szennyeződéseket 
távolítsuk el. 

Alapozás
Nagy nedvszívású alapfelület esetén Propius-G mélyala- 
pozót használjunk alapozásra.

Felhordás
Hígítatlanul glettvassal, hengerrel vagy ecseteléssel,
két rétegben.

Száradási idő: Az egyes rétegek között legalább 3 óra 
száradási idő teljen el. A száradási idő függ a levegő és az 
alapfelület hőmérsékletétől, valamint a levegő páratar-
talmától.
A hidegburkolat felragasztása a teljes száradás után kezd-
hető el (min. 24 óra).
Anyagszükséglet: kb. 0,5 kg/m²/réteg.
Javasolt rétegszám: 2
Kiszerelés: 1 kg, 5 kg, 10 kg műanyag vödörben.
Tárolás: Bontatlan állapotban száraz, hűvös helyen
1 évig eltartható.
FAGYVESZÉLYES!
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.
Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen.
Sűrűség (20 °C-on): 1,23 g / cm³
Nem illó rész: 55 %

3 óra
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PROPIUS-L  kőbalzsam, szilikonlazúr
Kiegészítő termékek

8 óra

A Propius-L szilikon bázisú, transzparens lazúr-bevonat szilikongyanta alapú, oldószermentes, környezetbarát emulzió. 
Kiválóan alkalmas különböző ásványi eredetű (mind nedvszívó, mind nem nedvszívó) felületek víztaszítóvá, vízlepergetővé 
tételére. A termék szilikon bázisú, így a kezelés során nem változnak a felület légáteresztési tulajdonságai. 

Alkalmazási terület
A Propius-L szilikonlazúr alkalmas régi és új építmények 
természetes vagy mesterséges ásványi alapú felületei, így 
ásványi vakolatok, tégla, beton, mészhomoktégla, márvány, 
műkő, terméskő kezelésére.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes legyen. Nagy 
nedvszívású felületek esetén a víztaszító hatás fokozható a 
termék két rétegben történő alkalmazásával. Ez esetben 
ajánlott a „nedves a nedvesre” eljárást alkalmazni, vagyis az 
első réteg száradása előtt vigyük fel a második réteget.

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A Propius-L 
szilikonlazúrt hígítás nélkül alkalmazzuk.
Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől, valamint a 
felhordás módjától függ.

Felhordás módja
Ecseteléssel vagy szórással egyaránt a felületre juttatható. 
Két rétegben történő felhordás esetén javasolt a „nedves a 
nedvesre” eljárás alkalmazása.

Anyagszükséglet: Az alapfelület szívóképességétől
és a felhordás módjától függően 0,1–0,4 liter/m².
A felhordást megelőzően minden esetben próbafestés 
elvégzése javasolt az anyagszükséglet meghatározása 
miatt.
Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen.
Porszáradás: 2 óra 
Tapadási száradás: 8 óra 
Ajánlott rétegszám: 1–2
A megadott értékek 20 °C-on és 42%-os relatív páratarta-
lom alatt értendők. Az időjárás (hőmérséklet, páratarta-
lom) változásával a száradási, átvonhatósági 
tulajdonságok megváltoznak. A munkaeszközök a 
felhasználást követően, az anyag száradása előtt vízzel 
tisztíthatók.
Sűrűség (20 °C-on): ~1 g/cm³
Nem illó rész: 7–10%
Kiszerelés: 1 liter műanyag flakonban, 5 liter, 10 liter mű- 
anyag kannában.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen,
12 hónapig.
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PROPIUS-A antigraffiti felületvédő bevonat
Kiegészítő termékek

8 óra

A Propius-A antigraffiti felületvédő bevonat vízbázisú, viaszemulziót tartalmazó, környezetbarát bevonat. Kiválóan alkalmas 
a legkülönfélébb anyagú falfelületek védelmére a napjainkban egyre nagyobb gondot okozó falfirkák, illetve természetes 
eredetű és városi szennyezésekkel szemben. Megfelelő felületvédelem nélkül a homlokzatok igen gyorsan elkoszolódnak, a 
különböző szennyeződések, különösen a korom, de a finom eloszlású por is, megtapadnak a felületen, illetve a ráhulló 
csapadék segítségével bejutnak a pórusokba, ahonnan később nem távolíthatók el a felület sérülése nélkül.

Alkalmazási terület
A Propius-A antigraffiti bevonat alkalmas régi és új 
épületek vakolt, glettelt, beton, gipsz, azbesztcement, 
tégla, terméskő, műkő, diszperziós festékkel bevont, 
illetve natúr felületeinek bevonására. Bevonata „láthatat-
lan”, az alapfelület eredeti színét nem változtatja meg. 

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint teljes 
rétegvastagságában száraz legyen. Amennyiben a bevo-
nandó felület nem tiszta, úgy az adott állapotot konzervál-
juk a védőréteg alkalmazásával. Nagy nedvszívású, 
porózus alapfelület esetén javasoljuk egy réteg Propius-G 
általános mélyalapozó használatát, ezzel csökkenthetjük a 
szükséges antigraffiti bevonat mennyiségét. 

Előkészítés
Amennyiben szükséges a Propius-G általános mély- 
alapozó használata, úgy azt a Propius-A bevonat felhordá-
sa előtt min. 24 órával végezzük el.

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel. A Propius-A 
antigraffiti bevonatot hígítás nélkül kell a felületre felvinni. 
Az anyagszükséglet a felület szívóképességétől függ 
(0,1–0,4 l/m²). Amennyiben az alapfelület durva, struk-
túrált (pl. kapart hatású vagy gördülőszemcsés díszítő-
vakolat esetében), az antigraffiti bevonóanyag nem 
használható. Ha szükséges, alkalmazzuk a szert két 
rétegben a megfelelő védőhatás érdekében. A második 
réteget minden    esetben az első réteg száradása előtt 
hordjuk fel a felületre.

Felhordás módja
A hígítás nélküli anyagot ecsettel, vagy permetezéssel 
ajánlatos a felületre felhordani. Szükség esetén javasoljuk 
a szer két rétegben történő alkalmazását.

Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen.
Száradás: 8 óra
Átvonhatóság: Az első réteg száradása előtt, a felhordást 
követően legfeljebb 1 óra elteltével.
A megadott értékek 20 °C-on és 42%-os relatív páratarta-
lom alatt értendők. Az időjárás (hőmérséklet, páratarta-
lom) változásával a száradási, átvonhatósági 
tulajdonságok megváltoznak. A munkaeszközök a 
felhasználást követően, az anyag száradása előtt vízzel 
tisztíthatók.

A felület tisztítása:
Bár termékünk neve tükrözi, hogy elsősorban milyen célra 
fejlesztettük ki, de amennyiben nem kerül rá falfirka, akkor 
is tapasztalható (különösen a forgalmas nagyvárosokban) 
az elszennyeződés. A védőbevonattal ellátott homlokza-
tokról ezek a szennyeződések könynyedén eltávolíthatók 
hideg vizes mosással, melyet ajánlott nagy nyomáson 
végezni. Ebben az esetben a védő viaszréteg nem sérül 
meg, csak a felületére tapadt port, kormot stb. távolítjuk 
el.
Amennyiben a bevonatra hideg vízzel el nem távolítható 
szennyeződés került, például graffiti, úgy az meleg vizes 
mosással tisztítható. Ilyen esetekben a tisztítást legalább 
50–60 °C-on, nagy nyomáson végezzük. Ezáltal a 
felületről a szennyeződés a védő viaszréteggel együtt 
távozik.
Meleg vizes kezelést követően minden esetben újra fel kell 
hordani a bevonatot, hogy az így kapott viaszréteg ismét 
védelmet nyújtson a szennyeződések ellen.
A felület tisztításakor soha ne adjunk a mosóvízhez 
tisztítószert, csak tiszta vizet használjunk.

Sűrűség (20 °C-on): ~1 g/cm³ 
Nem illó rész: ~15%
Kiszerelés: 1 liter műanyag flakonban, 5 liter, 10 liter 
műanyag kannában.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen,
9 hónapig.
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PROPIUS-UV felületvédő, ultraibolya sugárzást szűrő bevonat
Kiegészítő termékek

8 óra

A Propius-UV oldószermentes, vizes diszperziós, színtelen bevonat. Speciális hatóanyaga megvédi a felületet a nap káros 
ultraibolya sugárzásától, ezáltal a felületen alkalmazott, az egyébként érzékeny, színes bevonatok (falfestékek, nemes-
vakolatok) élettartamát, színtartósságát jelentős mértékben növeli. A termék alkalmazása az alapfelület színét nem 
befolyásolja.

Alkalmazási terület
A Propius-UV alkalmas színes kültéri festett, vagy nemes-
vakolattal ellátott felületek védelmére.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület por- és szennyeződésmentes, valamint 
teljes rétegvastagságában száraz legyen. 

Felhasználás
Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel.

Felhordás módja
Ecseteléssel vagy szórással egyaránt a felületre 
juttatható. A hibahelyek kialakulásának elkerülése érdeké-
ben a szer két rétegben is alkalmazható, ez esetben a 
felvitt nagyobb hatóanyag-mennyiség miatt még jobb 
védelem, illetve hosszabb élettartam érhető el.

Anyagszükséglet: Az alapfelület szívóképességétől és a 
felhordás módjától, valamint az alkalmazott rétegek 
számától függően 0,2–0,4 liter/m². A felhordást mege-
lőzően próbafestés elvégzése javasolt az anyagszükséglet 
meghatározása érdekében.
Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen!
Átvonhatóság: 8 óra
A terméket egy vagy két rétegben alkalmazzuk.
A megadott értékek 20 °C-on és 42%-os relatív páratarta-
lom alatt értendők. Az időjárás (hőmérséklet, páratarta-
lom) változásával a száradási, átvonhatósági 
tulajdonságok megváltoznak.
A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag 
száradása előtt vízzel tisztíthatók.
Sűrűség (20 °C-on): ~1 g/cm³
Nem illó rész: 6–7%
Kiszerelés: 1 liter műanyag flakonban, 5 liter, 10 liter 
műanyag kannában.
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen,
12 hónapig.
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FIT AQUA töltőalapozó
FIT Aqua termékek

Kiadósság: 6-8 m²/liter rétegenként. Az anyagszükséglet 
függ a felhordás módjától és az esetleges hígítás 
mértékétől.
Hígítás: A felhordás módjától függően max. 5%-ban vízzel.
Színezés: A termék fehér és homoksárga alapszínben 
létezik, de FIT színezőpasztákkal színezhető maximum 4% 
színezőpaszta hozzáadásával.
Hőmérséklet: a levegő és a felület hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen.
Száradási idő: 24 óra
Átfesthetőség: 24 óra
Javasolt rétegszám: 1–2
Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a 
gyártástól számított 24 hónapig eltartható.
Sűrűség (20 °C-on): 1,4 g/cm³
Nem illó rész: 48 %
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FAGYVESZÉLYES!

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P 262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás 
szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izoti-
azol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézi-
um-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény 
hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék 
maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt 
gyűjtőhelyre kell vinni.

A FIT Aqua töltőalapozó vízzel hígítható, magas minőségű alapozó festék, mely fafelületek bevonására, a FIT Aqua vizes 
zománcfesték előtti alapozásra szolgál. Alkalmas a fafelületen található kisebb egyenetlenségek javítására, valamint a FIT 
Aqua bevonatrendszer rétegvastagságának növelésére.

Alkalmazási terület
A FIT Aqua töltőalapozó kül- és beltéri fafelületek alapozó 
festésére alkalmazható. Tipikus alkalmazási területek: 
ajtók, ablakok, kerítések, fakorlátok, lambériák…

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület száraz, portól és egyéb szennyeződésektől 
mentes kell legyen! Korábban már festett felületet 
csiszolás, portalanítás, illetve szükség esetén zsírta-
lanítás után festhetjük át.

Előkészítés
A festéket felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel- 
hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás 
ajánlott. A festendő felületeket a zománc felhordása előtt 
megfelelően elő kell készíteni, tisztítani, esetleg csiszolni 
szükséges.

Felhordás
Ecsettel vagy lakkhengerrel. Ügyeljünk az anyag 
egyenletes felhordására. Ne alkalmazzuk erős napsütés-
ben, erős szélben, fagyban, esős időben. A felhordásnál 
használt eszközöket közvetlenül a használat után, 
száradás előtt vízzel moshatjuk el.

24 óra 6-8 m2/l
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FIT AQUA vékonylazúr
FIT Aqua termékek

Kiadósság: 8–12 m²/liter rétegenként.
Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától és a fa 
típusától, esetleges gyanta tartalmától.
Hígítás: Az első réteget max. 5%-ban vízzel hígítsuk,
a további rétegeket hígítás nélkül alkalmazzuk!
Színezés: A termék a FIT Aqua vékonylazúr színskála 
színeiben kapható. A termék színe függ a fa típusától,
és a felhordott rétegek számától!
Hőmérséklet: A levegő és a felület hőfoka is +5 és +25 °C 
között legyen.
Száradási idő: 4 óra
Átfesthetőség: 4 óra
Javasolt rétegszám: 2-3
Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a gyár- 
tástól számított 24 hónapig eltartható.
Sűrűség (20 °C-on): 1,05 g/cm³
Nem illó rész: 30–32%
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FAGYVESZÉLYES

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P 262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ /orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás 
szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izoti-
azol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézi-
um-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény 
hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék 
maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt 
gyűjtőhelyre kell vinni.

Vízzel hígítható, selyemfényű, poliuretán-akrilát alapú, magas minőségű vékonylazúr. Képes mélyen beszívódni a fa rostjai 
közé. Konzerválószer és UV védőszer tartalma miatt tartós védelmet biztosít kültéri alkalmazás esetén is.

Alkalmazási terület
A FIT Aqua vékonylazúr kül- és beltéri puha- és keményfa 
felületek festésére alkalmazható. Tipikus alkalmazási 
területek: faházak, kerítések, korlátok, lambériák, veréb-
deszkák, pergolák, ajtók, ablakok. Járófelületre történő 
felhordás esetén a lazúrozást követően alkalmazzunk FIT 
Aqua parkettlakkot. 

Alapozás
A termékben található adalékszerek miatt nem szükséges 
külön alapozni a felületeket.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület száraz, portól és egyéb szennyeződésektől 
mentes kell legyen! 

Előkészítés
A festéket felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel- 
hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás 
ajánlott. A festendő felületeket a vékonylazúr felhordása 
előtt megfelelően elő kell készíteni. A natúr fafelületet 
csiszoljuk át, majd portalanítsuk. Külön alapozó felhordá-
sa nem szükséges, az első réteg vékonylazúr kellően 
beszívódik a fába.

Felhordás
Ecsettel vagy hengerrel. Ügyeljünk az anyag egyenletes 
felhordására. Ne alkalmazzuk erős napsütésben, erős 
szélben, fagyban, esős időben. A felhordásnál használt 
eszközöket közvetlenül a használat után, száradás előtt 
vízzel moshatjuk el.

4 óra 8-12 m2/l
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FIT AQUA vastaglazúr
FIT Aqua termékek

Alkalmazási terület
A FIT Aqua vastaglazúr kül- és beltéri puha- és keményfa 
felületek festésére alkalmazható. Tipikus alkalmazási 
területek: faházak, kerítések, korlátok, lambériák, veréb-
deszkák, pergolák, ajtók, ablakok. Járófelületre történő 
felhordás esetén a lazúrozást követően alkalmazzunk FIT 
Aqua parkettlakkot. 

Alapozás
A termékben található adalékszerek miatt nem szükséges 
külön alapozni a felületeket.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület száraz, portól és egyéb szennyeződésektől 
mentes kell legyen! 

Előkészítés
A festéket felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel- 
hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás 
ajánlott. A festendő felületeket a vastaglazúr felhordása 
előtt megfelelően elő kell készíteni. A natúr fafelületet 
csiszoljuk át, majd portalanítsuk. Külön alapozó felhordá-
sa nem szükséges, az első réteg vastaglazúrt hígítsuk 
meg max. 10 % vízzel, ezzel alapozzunk.

Felhordás
Ecsettel vagy hengerrel. Ügyeljünk az anyag egyenletes 
felhordására. Ne alkalmazzuk erős napsütésben, erős 
szélben, fagyban, esős időben. A felhordásnál használt 
eszközöket közvetlenül a használat után, száradás előtt 
vízzel moshatjuk el.

Kiadósság: 12-14 m²/liter rétegenként.
Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától és a fa 
típusától, esetleges gyanta tartalmától.
Hígítás: Az első réteget max. 10%-ban vízzel hígítsuk,
a további rétegeket hígítás nélkül alkalmazzuk!
Színezés: A termék a FIT Aqua vastaglazúr színskála 
színeiben kapható. A termék színe függ a fa típusától,
és a felhordott rétegek számától!
Hőmérséklet: A levegő és a felület hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen.
Száradási idő: 4 óra
Átfesthetőség: 4 óra
Javasolt rétegszám: 2–3
Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a gyár- 
tástól számított 24 hónapig eltartható.
Sűrűség (20 °C-on): 1,05 g/cm³
Nem illó rész: 30–32%
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FAGYVESZÉLYES!
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P 262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás 
szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izo-
tiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézi-
um-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény 
hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék 
maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt 
gyűjtőhelyre kell vinni.

Vízzel hígítható, selyemfényű, poliuretán-akrilát alapú, magas minőségű vastaglazúr. A fa természetes megjelenését nem 
fedi el, kiváló UV és időjárásállóságú, tartós védelmet biztosít kültéri alkalmazás esetén is.

4 óra 12-14 m2/l
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FIT AQUA parkettlakk
FIT Aqua termékek

Kiadósság: 10–12 m²/liter rétegenként.
Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától és az 
esetleges hígítás mértékétől.
Hígítás: Az első réteget max. 5%-ban vízzel, a következő 
rétegeket hígítás nélkül vigyük fel!
Hőmérséklet: A levegő és a felület hőfoka is
+10 és +25 °C között legyen.
Száradási idő: 4 óra
Átfesthetőség: 4 óra
Javasolt rétegszám: 2–3
Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a 
gyártástól számított 24 hónapig eltartható.
Sűrűség (20 °C-on): 1,05 g/cm³
Nem illó rész: 33%
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FAGYVESZÉLYES!

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P 262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás 
szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izoti-
azol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézi-
um-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény 
hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék 
maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt 
gyűjtőhelyre kell vinni.

A FIT Aqua parkettlakk selyemfényű és magasfényű változatban kapható, vízzel hígítható, magas minőségű, egykomponensű 
poliuretán lakk. 

Alkalmazási terület
A FIT Aqua parkettlakk beltéri fafelületek (parketta, 
lambéria, bútorok) lakkozására alkalmazható. Felhasznál-
ható FIT Aqua lazúrral bevont fafelületek kezelésére is, 
ezáltal színes felület érhető el.

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület száraz, portól, viasztól és gyantától mentes 
kell legyen! Korábban már lakkozott felületet csiszolás, 
portalanítás, illetve szükség esetén zsírtalanítás után 
lakkozhatjuk.

Előkészítés
A lakkot felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel- 
hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás 
ajánlott.

Felhordás
Ecsettel vagy lakkhengerrel. A felhordásnál használt 
eszközöket közvetlenül a használat után, száradás előtt 
vízzel moshatjuk el.

4 óra 10-12 m2/l
+10
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FIT AQUA korróziógátló alapozó
FIT Aqua termékek

Alkalmazási terület
A FIT Aqua korróziógátló alapozó kül- és beltéri vas, acél, 
horganyzott felületek, valamint alumínium alapozó 
festésére alkalmazható. A termékkel lekent felület he- 
geszthető.

Alapfelület jellemzői, előkészítés
A festéket felhasználás előtt gondosan keverjük fel!
Az alapfelületet az alapozás előtt drótkefézéssel, kézi 
vagy gépi csiszolással rozsdamentesíteni, portalanítani 
kell. Az esetleges zsíros, olajos szennyeződéseket 
oldószerrel távolítsuk el. Korábban már festett felületről a 
régi bevonat minőségétől függően foltokban vagy teljes 
egészében távolítsuk el a festéket. Amennyiben folyékony 
festékoldó vagy rozsdamaró szert alkalmaztunk, ügyel-
jünk annak a felületről történő maradéktalan 
eltávolítására!

Felhordás
Ecsettel, hengerrel. Ügyeljünk az anyag egyenletes 
felhordására. Ne alkalmazzuk erős napsütésben, erős 
szélben, fagyban, esős időben. A felhordásnál használt 
eszközöket közvetlenül a használat után, száradás előtt 
vízzel moshatjuk el.

Kiadósság: 8-10 m²/liter rétegenként.
Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától
és az esetleges hígítás mértékétől.
Hígítás: A felhordás módjától függően, legfeljebb 5%-ban 
vízzel.
Szín: A termék szürke és vörös színben kapható.
Hőmérséklet: A levegő és a felület hőfoka is
+ 5 és + 25 °C között legyen.
Száradási idő: 12 óra
Átfesthetőség: 12 óra
Javasolt rétegszám: 1–2
Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a 
gyártástól számított 24 hónapig eltartható.
Sűrűség (20 °C-on): 1,3 g/cm³
Nem illó rész: 52%
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FAGYVESZÉLYES!

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P 262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás 
szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izo-
tiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézi-
um-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény 
hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék 
maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt 
gyűjtőhelyre kell vinni.

A FIT Aqua korróziógátló alapozó vízzel hígítható, magas minőségű alapozó festék, mely fémfelületek átvonófestését 
megelőző alapozásra szolgál. 

12 óra 8-10 m2/l
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FIT AQUA zománcfesték
FIT Aqua termékek

Kiadósság: 8–10 m²/liter rétegenként.
Az anyagszükséglet függ a felhordás módjától és az 
esetleges hígítás mértékétől.
Hígítás: A felhordás módjától függően, max. 5%-ban vízzel.
Színezés: A termék többféle alapszínben létezik, de FIT 
színezőpasztákkal színezhető maximum 4% színezőpaszta 
hozzáadásával.
Hőmérséklet: A levegő és a felület hőfoka is
+5 és +25 °C között legyen.
Száradási idő: 24 óra
Átfesthetőség: 24 óra
Javasolt rétegszám: 2
Kiszerelés: 0,75 liter, 2,5 liter, 5 liter
Tárolás: Eredeti csomagolásban, fagymentes helyen a 
gyártástól számított 24 hónapig eltartható.
Sűrűség (20 °C-on): 1,16 g/cm³
Nem illó rész: 42%
Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes,
„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.
FAGYVESZÉLYES!

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P 262  Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI 
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: 
valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás 
szerint.

EUH208: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on; Az 5-klór-2 metil-izoti-
azol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézi-
um-kloridos és magnézium-nitrátos keveréket tartalmaz. 
Allergiás reakciót válthat ki.
EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható.

Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény 
hasznosítható újra. A termék maradékát és a termék 
maradékával szennyezett csomagolóedényt a kijelölt 
gyűjtőhelyre kell vinni.

A FIT Aqua zománcfesték vízzel hígítható, magas minőségű átvonófesték, mely fa- és fémfelületek bevonására, tartós 
védelmére szolgál. 

Alkalmazási terület
A FIT Aqua zománcfesték kül- és beltéri fa- valamint 
fémfelületek átvonó festésére alkalmazható. Tipikus alkal-
mazási területek: ajtók, ablakok, kerítések, korlátok, 
csövek, lambériák…

Alapfelület jellemzői
Az alapfelület száraz, portól és egyéb szennyeződésektől 
mentes kell legyen! Korábban már festett felületet 
csiszolás, portalanítás, illetve szükség esetén zsírta-
lanítás után festhetjük át.

Előkészítés
A festéket felhasználás előtt gondosan keverjük fel! A fel- 
hordott rétegek között szükség esetén finom csiszolás 
ajánlott. A festendő felületeket a zománc felhordása előtt 
megfelelően elő kell készíteni, alapozni kell. Fémfelületek 
esetén FIT Aqua korróziógátló alapozót, fafelületeknél FIT 
Aqua töltőalapozót használjunk.

Felhordás
Ecsettel, hengerrel vagy szórással. Ügyeljünk az anyag 
egyenletes felhordására. Ne alkalmazzuk erős napsütés-
ben, erős szélben, fagyban, esős időben. A felhordásnál 
használt eszközöket közvetlenül a használat után, 
száradás előtt vízzel moshatjuk el.

24 óra 8-10 m2/l
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AnyagszükségletTermék Kiszerelés Nettó listaár
Ft/kg, l

Nettó listaár
kisz. egység

Bruttó listaár
kisz. egység

FIT árjegyzék

ALAPOZÓK

Propius-G univerzális mélyalapozó

Propius-G mélyalapozó koncentrátum

FIT Base vakolatalapozó

1 017

3 029

5 702

2 626

9 544

3 405

11 068

801

2 385

4 490

2 068

7 515

2 681

8 715

801

477

449

2 068

1 503

715

581

1 liter

5 liter

10 liter

1 liter

5 liter

3,75 kg

15 kg

0,15 l–0,3 l /m²

0,15 kg–0,2 kg/m²

SZÍNEZŐ VAKOLATOK

Fit Bronze színezővakolat Fine 1,5 mm

Fit Bronze színezővakolat Rustic 2 mm

Fit Silver színezővakolat Fine 1,5 mm

Fit Silver színezővakolat Rustic 2 mm

Fit Gold szilikon színezővakolat Fine 1,5 mm

Fit Gold szilikon színezővakolat Rustic 2 mm

2,5 kg–2,9 kg/m² 15 kg

310

400

487

4 650

6 000

7 305

5 906

7 620

9 277

LÁBAZATI DÍSZÍTŐVAKOLATOK

Fit Rock lábazati díszítővakolat kötőanyag

Fit Rock lábazati díszítővakolat kőzúzalék

Fit Rock lábazati díszítővakolat kőzúzalék

vödör

karton

papírzsák

vödör

4 kg

22 kg

25 kg

15 kg

1 725

302

279

682

6 900

6 644

6 975

10 230

8 763

8 438

8 858

12 992

FESTÉKEK – BELTÉRI

2 842

5 137

9 563

13 068

2 197

3 772

7 506

9 830

3 239

5 734

16 802

2 238

4 045

7 530

10 290

1 730

2 970

5 910

7 740

2 550

4 515

13 230

895

809

753

686

692

594

591

516

1 020

903

882

2,5 liter

5 liter

10 liter

15 liter

2,5 liter

5 liter

10 liter

15 liter

2,5 liter

5 liter

15 liter

0,1–0,15 l/m²

Fit Prémium beltéri diszperziós falfesték

Fit Optimum beltéri diszperziós falfesték

Fit Prémium beltéri penészgátló
diszperziós falfesték

Fit Rock lábazati díszítővakolat, készre kevert
(keverési díj nélkül)
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AnyagszükségletTermék Kiszerelés Nettó listaár
Ft/kg, l

Nettó listaár
kisz. egység

Bruttó listaár
kisz. egység

FIT árjegyzék

4 064

14 478

4 826

17 399

7 366

28 194

6 223

23 114

5 588

20 701

5 461

20 193

3 200

11 400

3 800

13 700

5 800

22 200

4 900

18 200

4 400

16 300

4 300

15 900

1 280

1 140

1 520

1 370

2 320

2 220

1 960

1 820

1 760

1 630

1 720

1 590

szürke (RAL 7004)

antracit

fekete

vörös

barna (RAL 8025)

zöld

FESTÉKEK – KÜLTÉRI

FESTÉKEK – BETON-, LÁBAZAT- ÉS PALAFESTÉKEK

5 166

19 114

6 296

20 371

4 068

15 050

4 958

16 040

1 627

1 505

1 983

1 604

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

10 liter

0,1–0,15 l/m²

Fit Silver Trend kültéri falfesték B1-B2

Fit Gold Exclusive szilikon kültéri falfesték B1

PADLÓ BEVONATOK

Fit Ground Base

Fit Ground Base R

Fit Ground Base Plus

Fit Ground Base S

Fit Ground Base NN

Fit Ground Base B

Fit Ground Base V

15 kg + 5 kg

10 kg + 5 kg

18 kg + 9 kg

20 kg + 5 kg

12 kg + 9 kg

15 kg 

2 kg + 10 kg

0,15-0,25 l/m²

Rétegrend kiírás alapján

kérje napi ajánlatunkat
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JellemzőjeTermék Kiszerelés Nettó listaár
Ft/kg, l

Nettó listaár
kisz. egység

Bruttó listaár
kisz. egység

FIT árjegyzék

PADLÓ BEVONATOK

14 kg + 7 kg

tekercs

Fit Ground Top E

Fit Ground Top E

Fit Ground Top ER

Fit Ground Top ER

Fit Ground Top EA

Fit Ground Top EA

Fit Ground Top EV

Fit Ground Top EV

Fit Ground Top EF

Fit Ground Top P

Fit Ground Top P

Fit Ground Top PR

Fit Ground Top PR

Fit Ground Top PL

Fit Ground Top PL

Fit Ground Top W

Fit Ground Top W

Fit Ground Top Paint B

Fit Grounf Top Paint K

Fit Ground Top LM

Fit Ground Top LS

I. színcsoport 

II. színcsoport

I. színcsoport

II. színcsoport

I. színcsoport

II. színcsoport

I. színcsoport

II. színcsoport

I. színcsoport

II. színcsoport

I. csoport

II. csoport

I. színcsoport

II. színcsoport

I. színcsoport

II. színcsoport

fokozott vegyszerállóságú

20 kg + 5 kg

20 kg + 5 kg

25 kg + 5 kg

20 kg + 4 kg

22,5 kg + 5 kg

18 kg + 3 kg

4 kg + 20 kg

 5 kg

18 kg + 1,8 kg

15 kg
Fit Ground Diluent E

Fit Ground Diluent P

Fit Ground TX
1 kg

1 kg

10 kg

22,5 kg + 2,5 kg

Fit Ground MEM

Rézszalag 9,5 mm, 16,5 fm / tekercs

Fit Ground Chips BW

Fit Ground Chips C

membrán

tixotropizáló adalék

hígító epoxihoz

hígító poliuretánhoz

színezhető epoxi

vegyszerálló, gyors

antisztatikus

vezetőképes epoxi

vegyszerálló, színezhető PUR

PUR gyors

színezhető univerzális PUR

vízesbázisú, vékony

garázspadló festék

kültéri betonpadló festék

kétkomponensű lakk, matt

kétkomponensű lakk, selyem

Rétegrend kiírás alapján

kérje napi ajánlatunkat

Rétegrend kiírás alapján

kérje napi ajánlatunkat
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FIT árjegyzék

SPECIÁLIS ANYAGOK

Aquall folyékony fólia

Fit tapadóhíd

0,5 kg/m²/réteg

2 979

14 148

26 403

1 346

5 458

1 062

4 610

2 075

8 674

15 837

6 104

20 650

38 100

2 146

9 246

17 234

2 944

13 735

26 835

2 346

11 140

20 790

1 060

4 298

836

3 630

1 634

6 830

12 470

4 806

16 260

30 000

1 690

7 280

13 570

2 318

10 815

21 130

2 346

2 228

2 079

  

815

614

836

726

1 634

1 366

1 247

4 806

3 252

3 000

1 690

1 456

1 357

2 318

2 163

2 113

1 kg

5 kg

10 kg

 

1,3 kg

7 kg

 

1 liter

5 liter

 

1 liter

5 liter

10 liter

 

1 liter

5 liter

10 liter

 

1 liter

5 liter

10 liter

 

1 liter

5 liter

10 liter

0,3 kg/m²

Fit alga és penész lemosó

Propius-L kőbalzsam, szilikon lazúr

Propius-A antigraffiti felületvédő bevonat

Propius-UV felületvédő, UV szűrő bevonat

Fit téli vakolatadalék

0,1–0,125 l/m²

0,1–0,4 l/m²

0,1–0,3 l/m²

0,2–0,4 l/m²

1,5 dl / 15 kg

AnyagszükségletTermék Kiszerelés Nettó listaár
Ft/kg, l

Nettó listaár
kisz. egység

Bruttó listaár
kisz. egység

4 572

14 732

28 067

4 572

14 732

28 067

3 600

11 600

22 100

3 600

11 600

22 100

4800

4640

4420

4800

4640

4420

Fit Aqua selyemfényű parkettlakk

Fit Aqua magasfényű parkettlakk

0,75 liter

2,5 liter

5 liter

0,75 liter

2,5 liter

5 liter

0,08–0,1 l/m²

PARKETTLAKK
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színkód 0,75 liter
nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

2,5 liter 5 literTermék

FIT árjegyzék

FIT AQUA VÉKONY ÉS VASTAG LAZÚROK

Natúr

Lucfenyő

Svéd vörös

Japán cseresznye

Mahagóni

Arany tölgy

Tölgy

Teak

Paliszander

Kőris

Zöld

Fenyőzöld

Ében 

Fehér

Cseresznye

3 360

3 725

4 267

4 731

10 800

12 050

13 716

15 304

20 500

22 900

26 035

29 083

Az árak a FitPlaster Hungary telephelyén történő átvétellel érvényesek!

FIT AQUA ZOMÁNCFESTÉK

homok

törtfehér

antracit

avar

fekete

lombzöld

óceánkék

vörös

fehér

krém

acélszürke

betonszürke

nektársárga

pasztellkék

pasztellzöld

tűzpiros

RAL 7010

RAL 8025

RAL 9005

RAL 9016

RAL 1015

RAL 7040

RAL 6021

RAL 3020

2 300

2 580

2 650

3 100

3 600

2 921

3 277

3 366

3 937

4 572

7 300

8 200

8 400

10 100

11 500

9 271

10 414

10 668

12 827

14 605

13 400

15 500

15 600

18 900

22 000

17 018

19 685

19 812

24 003

27 940
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FIT AQUA ALAPOZÓK

2 200

2 900

2 794

3 683

6 800

9 200

8 636

11 684

12 500

17 300

15 875

21 971

Fit Aqua töltőalapozó – fehér

Fit Aqua töltőalapozó – homoksárga

Fit Aqua korroziógátló alapozó – vörös

Fit Aqua korroziógátló alapozó – szürke

0,75 liter
nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó

2,5 liter 5 literTermék

HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

Fit polisztirol ragasztótapasz 25 kg 

Polisztirol EPS 80

Polisztirol grafitos EPS 80

Polisztirol EPS 100

XPS lábazatoi polisztirol

Kőzetgyapot vakolható

Üvegszövet háló   145 g/m²

Üvegszövet háló   160 g/m²

Dübelek

Hálós élvédő 

Lábazati indítósín

Vízorros profil üvegszövet hálóval

Meződilatációs profil üvegszövet hálóval

Sarokdilatációs profil üvegszövet hálóval

Fit pigmentek színezéshez, 1 liter

4–4,5 kg/m² ragasztáshoz   

4–4,5 kg/hálóágyazáshoz, gletteléshez

Kérje napi ajánlatunkat!

Színre keverés (ebből további kedvezmény nincs csak a skontó)

Fuvardíj visszatérítés

Csomagolási díj

Raklap használati díj

nettó 300,- Ft/vödör

nettó 3,- Ft/kg/liter

nettó 800,- Ft/raklap

nettó 600,- Ft/raklap

Fenti árak a FitPlaster Hungary telephelyén történő átvétellel érvényesek!  EXW Százhalombatta

egyedi áras termék, kérje ajánlatunkat!
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1. ÉRVÉNYESSÉG
1.1. A következő értékesítési és szállítási feltételek (a 
továbbiakban: “Általános Szerződési Feltételek”) a  
FitPlaster Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2440 
Százhalombatta, Csenterics utca 1., Cg.: 13-09-183597, 
adószám: 25785546-2-13) (a továbbiakban úgy is, mint: 
FitPlaster Hungary Kft.) minden adásvételi szerződésére, 
értékesítési tevékenységére, szolgáltatására és ajánlatára 
alkalmazandók – kivéve, ha a FitPlaster Hungary Kft. 
kifejezetten másképpen rendelkezik. Az Általános 
Szerződési Feltételek a FitPlaster Hungary Kft. által kínált 
értékesítések, szállítások, szolgáltatások tekintetében 
szerves része minden olyan szerződésnek, amelyet a 
FitPlaster Hungary Kft. szerződéses partnereivel (a továb-
biakban úgy is, mint „Vevő”) köt. Az Általános Szerződési 
Feltételek alkalmazandók minden jövőbeni értékesítésre, 
szállításra, szolgáltatásra vagy a Vevőnek tett ajánlatra, 
függetlenül attól, hogy kifejezetten megállapodtak-e róla.

1.2.  A FitPlaster Hungary Kft-vel közölt rendeléssel a Vevő 
kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési 
Feltételek tartalmát. Továbbá, sem a FitPlaster Hungary 
Kft-t, sem Teljesítési Segédeit nem kötik a Vevő vagy 
harmadik fél általános üzleti feltételei, még akkor sem, ha 
a FitPlaster Hungary Kft. vagy Teljesítési Segédei az adott 
ügyben kifejezetten nem ellenzik ezek érvényességét. 
Nem jelent semmilyen, az ilyen üzleti feltételek 
érvényességéről szóló megállapodást az sem, hogy a 
FitPlaster Hungary Kft. olyan levelezésre hivatkozik, amely 
tartalmazza a Vevő vagy harmadik fél üzleti feltételeit.

2. RENDELÉS ÉS A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE
2.1. A Vevő FitPlaster Hungary Kft-nek címzett rendeléseit 
írásban kell megtenni, az info@fitplaster.com e-mail 
címre. A Vevő és a FitPlaster Hungary Kft. között csak 
akkor jön létre kötelező erővel bíró szerződés, ha a 
rendelést a FitPlaster Hungary Kft. egy írásbeli, a Vevőnek 
küldött rendelés-visszaigazolással elfogadja (a továbbiak-
ban: Vevő Rendelésének Visszaigazolása). A Vevő 
Rendelésének Visszaigazolásában feltüntetésre kerül a 
megrendelt tétel leírása, az ár, a fizetési feltételek, a 
teljesítés helye és ideje, a mennyiség.

2.2. Bármely, a rendelés módosítására irányuló kérés a 
FitPlaster Hungary Kft. jóváhagyásától függ. A FitPlaster 
Hungary Kft. jogosult elfogadni vagy elutasítani a fenti, 
módosításra irányuló kérést, és ráterhelni a Vevőre 
minden, a fenti módosításból eredő vagy azzal kapcsola-
tos költségtöbbletet.

3. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS TŰRÉSHATÁROK
3.1. A technikai jellemzők, felhasználási előírások és 
tűréshatárok a FitPlaster Hungary Kft. által mindenkor 
közzétett Műszaki tájékoztató és árjegyzékben (a további-
akban: Tájékoztató), illetve az egyes termékek csoma-
golásán kerültek rögzítésre. A Tájékoztatóban meghatáro-
zott technikai jellemzők, felhasználási előírások és 
tűréshatárok szerves részét képezik a jelen Általános 
Szerződési Feltételeknek, és a Vevő ezennel kifejezetten  
függő tranzakciókkal kapcsolatosak. elfogadja a FitPlas-

ter Hungary Kft. és a Vevő közötti kötelező erejű 
szerződés megkötésének időpontjában közzétett Tájékoz-
tatót. Az aktuális Tájékoztató a www.fitplaster.com címen 
érhető el. 
3.2. Amennyiben a Vevő a Tájékoztatóban leírtaktól eltérő 
jellemzőkkel rendelkező terméket igényel, a FitPlaster 
Hungary Kft. egyedi ügyfél-specifikációt készít, amelyről a 
Vevő és FitPlaster Hungary Kft. írásban állapodik meg a 
rendelés megtételét megelőzően („Speciális Rendelés”).

3.3. A Tájékoztatóban megjelölt technikai jellemzők, 
felhasználási előírások és tűréshatárok, illetve a FitPlaster 
Hungary Kft. egyéb anyagai tájékoztató jellegűek és erre  
vonatkozó kifejezett megállapodás hiányában nem 
kötelezőek a FitPlaster Hungary Kft-re nézve. A FitPlaster 
Hungary Kft fenntartja a Tájékoztatóban megjelölt 
jellemzők, felhasználási előírások, tűréshatárok és más 
elemek bármikori változtatásának jogát, a Vevő által 
megvásárolt termékek cseréjének, illetve részben vagy 
egészben történő értékvisszatérítésének kötelezettsége 
nélkül. A Vevő részére átadott műszaki specifikációk és 
bármely más információ a FitPlaster Hungary Kft. 
tulajdonában áll és marad. A Vevő nem jogosult ilyen 
információkat harmadik személlyel közölni vagy a 
megrendeléstől eltérő célra használni a FitPlaster Hungary 
Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

4. ÁRAK ÉS FIZETÉS
4.1. Az árak a szolgáltatásokra, eladásokra és a szállításra 
vonatkoznak a Vevő Rendelésének Visszaigazolásában 
meghatározottak szerint. A kiegészítő vagy speciális 
szolgáltatások külön kerülnek számlázásra. Az egyes 
termékek ára  nem tartalmazza a Vevő Rendelésének 
Visszaigazolásában feltüntetett teljesítési/átadási helyről 
történő elszállítás csomagolási, szállítási, biztosítási, adó- 
és vámköltségeket. 

4.2. A fizetést a megállapodott feltételeknek megfelelően 
kell teljesíteni; amennyiben a Vevő nem teljesít határidőn 
belül, a hátralékos összegre a magyar Polgári 
Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 6:155. § (1) bek.  
(illetve adott esetben a Ptk. 6:48.§-ban meghatározottak) 
szerint meghatározott kamatnál további 8 százalékponttal 
magasabb kamatot kell fizetnie az esedékesség napjától 
kezdődően. A Vevő elfogadja, hogy bármely, a Vevőnek 
adott pénzügyi kedvezmény, vagy a Vevőnek kedvező más 
fizetési feltétel érvényét veszti, amennyiben a Vevő a 
Vevőnek felróható okból késedelmesen fizet vagy a Vevő 
más szerződésszegést követ el. 

4.3. Számla teljes vagy részbeni nemfizetése (bármilyen 
jellegű igény, vita, kifogás esetén is) feljogosítja FitPlaster 
Hungary Kft-t arra, hogy a Vevőnek adott fizetési 
póthatáridő kitűzését követően felmondja a szerződést, 
vagy hogy felfüggessze a vonatkozó, vagy bármely más 
hatályos szerződés alapján folyamatban levő szállításokat 
az esedékes összegek maradéktalan kifizetéséig, még 
akkor is, ha a folyamatban levő rendelések vagy a hatályos 
megállapodások a fizetési késedelemmel össze nem 
függő tranzakciókkal kapcsolatosak. 
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A FitPlaster Hungary Kft. jelen pontban biztosított jogain-
ak gyakorlása nem érinti a jogszabályok alapján 
érvényesíthető kár- és más igényeit.

4.4. A Vevő nem jogosult a FitPlaster Hungary Kft. követ-
eléseivel szemben beszámítással élni.

5. MENNYISÉG ÉS TELJESÍTÉS
5.1. A teljesítés/átadás ex-works (Incoterms 2010). A 
teljesítés/átadás helye a Vevő Rendelésének Visszaiga-
zolásában szerepel. Amennyiben a teljesítés/átadás helye 
a Vevő Rendelésének Visszaigazolásában nem kerül 
meghatározásra, a teljesítés/átadás helye ex works (Inco-
terms 2010) FitPlaster Hungary Kft., HU-2440 Százhalom-
batta, Csenterics utca 1. A FitPlaster Hungary Kft. írásban 
értesíti a Vevőt, amennyiben az áru elszállítható.

5.2. Minden, a FitPlaster Hungary Kft. által megállapított 
szállítási és szolgáltatási időtartam vagy dátum 
hozzávetőleges és becsült, kivéve, ha egy rögzített (fix) 
időtartamról vagy időpontról a felek kifejezetten megálla-
podnak. A FitPlaster Hungary Kft. jogosult elhalasztani a 
szállítás időpontját a szállítási időpontot megelőzően a 
Vevő részére megküldött írásbeli értesítéssel, amennyi-
ben a Vevő Rendelésének Visszaigazolásában rögzített 
időpontban a szállítás vagy szolgáltatás nyújtása nem 
lehetséges. Vevő a FitPlaster Hungary Kft-nek küldött 
írásbeli nyilatkozatban, az elhalasztott szállítási határidőt 
közlő értesítés kézhezvételétől számított három munkan-
apon belül jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben a 
Vevő nem fogadja el az elhalasztott szállítási határidőt.

5.3. A FitPlaster Hungary Kft. a Vevő szerződéssze-
géséből eredő jogaira tekintet nélkül követelheti a 
szállítás, illetve szolgáltatás teljesítésére nyitva álló 
időtartamok meghosszabbítását, vagy a szállítás, illetve 
szolgáltatás időpontjainak elhalasztását, olyan mérték-
ben, ahogy a Vevő nem teljesíti a FitPlaster Hungary 
Kft-vel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeit.

5.4. A FitPlaster Hungary Kft. nem felelős a szállítás, 
illetve a szolgáltatás nyújtása lehetetlenüléséért, illetve a 
szállítás késedelméért, amennyiben ezeket vis maior vagy 
más, a FitPlaster Hungary Kft. tevékenységére hatással 
levő, elháríthatatlan külső körülmények okozzák (például 
mindenfajta üzemzavar, anyag- vagy energia-beszerzési 
nehézségek, szállítási késedelmek, sztrájkok, jogi 
kizárások, munkaerő-, energia-, illetve nyersanyaghiány, 
nehézségek a kötelező hatósági intézkedések, engedély-
ek megszerzésében, a beszállítók szállításainak 
elmaradása, vagy ennek hibái, vagy a beszállítók 
késedelmes szállításai), amely események a szerződés 
megkötésekor előre nem voltak láthatóak. Amennyiben az 
ilyen események jelentős mértékben akadályozzák a 
FitPlaster Hungary Kft. tevékenységét vagy lehetetlenné 
teszik a FitPlaster Hungary Kft. számára, hogy lebonyolít-
sa a szállítást, vagy hogy teljesítse a szolgáltatást, és az 
akadályoztatás nem időleges természetű, a FitPlaster 
Hungary Kft. jogosult elállni a szerződéstől. Amennyiben 
az akadályoztatás időleges jellegű, a szállítás vagy 

szolgáltatás időtartama meghosszabbodik, illetve a 
szállítás vagy szolgáltatás időpontja az akadályoztatás 
időtartamával és egy megfelelő felkészülési időszakkal 
meghosszabbodik. 

5.5. A raktározásii kapacitás és a FitPlaster Hungary Kft. 
által előállított áruk mennyisége miatt, az alábbi feltételek 
alkalmazandóak a Vevő Rendelésének Visszaigazolásában 
feltüntetett szállítási időpontot vagy a szállítási időtartam 
utolsó napját (a továbbiakban: Szállítási Időpont) követően a 
FitPlaster Hungary Kft. raktárában olyan okok miatt maradt 
árukra, amelyekért a FitPlaster Kft. nem felelős: 
(a) A rögzített Szállítási Időpontot követő 3 munkanapon 
belül a FitPlaster Hungary Kft. kapcsolatba lép a Vevővel, 
hogy az megszervezze az átvételt vagy az elszállítást, illetve 
a figyelmeztesse a jogosulti késedelem további, az alábbi 
alpontokban részletezett jogkövetkezményeire.
(b) A rögzített Szállítási Időpontot követő 3. munkanapot 
követően, és feltéve, hogy a FitPlaster Hungary Kft. korábban 
a fenti (a) alpontban írtaknak megfelelően kapcsolatba 
lépett a Vevővel, az áru ellenértékéről kiállított számlán felül, 
a felmerült raktározási díjról is jogosult számlát kiállítani, 
amely naponta a rendelés összegének 2 %-a.
(c) A rögzített Szállítási Időpontot követő 30. napot 
követően, feltéve, hogy a FitPlaster Hungary Kft. korábban a 
fenti (a) alpontban írtaknak megfelelően kapcsolatba lépett 
a Vevővel, a rendelés törlésre kerül. A rendelési érték 100%-a 
meghiúsulási kötbérként kiszámlázásra kerül a Vevő 
részére. 

5.6. A félreértések elkerülése végett a Vevőre átszáll a 
szállítással és a fuvarozással kapcsolatos minden 
kárveszély és kockázat, amikor az áruk szerződésszerűen 
ex-works átadásra kerülnek a teljesítés/átadás helyén a 
Vevőnek, és az áruknak az átadás helyén történő átvétele-
kor a Vevő teljes felelősséget vállal az áruk biztonságos 
szállításáért, így teljes mértékben felelős az árukat a 
fuvarozás alatt ért bármilyen kárért, függetlenül azok felm-
erülésének körülményeitől. A fenti felelősséget akkor is a 
Vevő viseli, ha harmadik személy veszi át az árut.

5.7. Amennyiben a szerződés szerint az áru szállítását 
FitPlaster Hungary Kft. végzi, úgy a FitPlaster Hungary Kft. 
által a com oldalon mindekor közzétett szállítási díjak 
kerülnek felszámításra. A jelen pont szerinti szállítás 
esetén is Vevő viseli a szállításból eredő kárveszélyt. Az 
áru felrakodását követően a FitPlaster Hungary Kft. az 
áruról fotó dokumentációt készít. Amennyiben a FitPlaster 
Hungary Kft. a szállítás vonatkozásában teljesítési segé-
det vesz igénybe, úgy a szállításból eredő esetleges 
károkért a FitPlaster Hungary Kft. teljesítési segédje felel.

6. TULAJDONJOG-FENNTARTÁS
6.1. A tulajdonjog-fenntartás biztosítja FitPlaster Hungary 
Kft. minden, a Vevővel szemben fennálló, illetve jövőbeni, 
a szerződéses felek közötti szállítási viszonyokból eredő 
követelését. Az aktuális szállítások tekintetében a 
tulajdonjog-fenntartás célja a FitPlaster Hungary Kft. 
követelésének biztosítása.
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6.2. FitPlaster Hungary Kft. fenntartja minden, a Vevőnek 
a szállítási viszonyok szerint leszállított áru tulajdonjogát 
addig, ameddig a biztosított követeléseket teljes mérték-
ben ki nem fizetik. Az árukra és a jelen rendelkezés 
értelmében helyükbe lépő dolgokra, amelyek a tulajdon-
jog-fenntartás tárgyai, a továbbiakban együtt: Visszatar-
tott Termékek.

6.3. A Vevő a visszatartott termékeket ingyenesen tárolja 
FitPlaster Hungary Kft. részére.

6.4. Az áruk tulajdonjoga a Vevő esedékes fizetési 
kötelezettségeinek teljesítése napján száll át a Vevőre. A 
Vevő fizetése akkor minősül teljesítettnek, ha minden 
követelés (például vételár, szolgáltatások díjai, késedelmi 
kamat, stb.) a FitPlaster Hungary Kft. által Vevőnek 
megadott bankszámlán jóváírásra kerül.

7. SZAVATOSSÁG
7.1. A „hiba” (és a „nem megfelelő”) kifejezés használata a 
jelen Általános Szerződési Feltételekben nem megfelelő 
minőséget, a megállapodás szerinti termékleíráshoz 
képest az előírt minőség hiányát, a termék hibáját és 
bármely egyéb kellékszavatossági hibát jelenti. Ésszerű 
és/vagy a felhasználási célnak, vagy bevett szokásoknak 
megfelelő hibahatáron belüli jellemzőkkel rendelkező 
termékek nem minősülnek hibásnak.

7.2. A FitPlaster Hungary Kft. szavatolja, hogy az általa 
eladott vagy szállított termék alkalmas az olyan 
rendeltetésszerű használatra, amelyre az azonos típusú 
termékeket szánták. A termék speciális vagy egyedi 
felhasználhatóságát a FitPlaster Hungary Kft., előzetes 
írásbeli egyetértése hiányában nem szavatolja. A speciális 
vagy különleges termékekre vonatkozó szavatossági 
rendelkezéseket a FitPlaster Hungary Kft. által 
jóváhagyott eseti megállapodások tartalmazzák. 

7.3. A Vevőnek a terméket átvételkor haladéktalanul meg 
kell vizsgálnia. A Vevő a terméket érintő bárminemű hibát 
a hiba leírásával írásban jelezni köteles FitPlaster Hungary 
Kft. részére a hiba észlelését vagy elvárható észlelési 
időpontját követő 15 (tizenöt) napon belül, de legkésőbb a 
termék átvételétől számított 1 (egy) éven belül. A Vevő 
hibás teljesítés jogcímén nem érvényesíthet igényt a 
FitPlaster Hungary Kft-vel szemben a termék átvételétől 
számított 1 (egy) év eltelte után. A jelen Általános 
Szerződési Feltételekben rögzített vevői kötelezettségek 
elmulasztása esetén a Vevő nem jogosult arra, hogy bárm-
ilyen kellékszavatossági igényt érvényesítsen a FitPlaster 
Hungary Kft. szemben, ide nem értve azt az esetet, ha a 
hibáról a FitPlaster Hungary Kft. a megállapodás 
megkötésekor tudott vagy arról tudnia kellett és ezt nem 
hozta a Vevő tudomására, kivéve ha a Vevőnek tudomása 
volt a hibáról vagy tudomással kellett rendelkeznie a 
hibáról.

7.4. A FitPlaster Hungary Kft. által nyújtott szavatosság 
nem terjed ki azon esetekre, mikor a termék hibáját a 
felhasználási előírások figyelmen kívül hagyása, a nem 

megfelelő felhordás, tárolás, használat, karbantartás, vagy 
általában a termék használati útmutatójában előírtaknak 
vagy a FitPlaster Hungary Kft. által elérhetővé tett más 
utasításoknak meg nem felelő használat okozza és az 
ilyen használatra a FitPlaster Hungary Kft. nem adott 
esetileg előzetes kifejezett írásbeli engedélyt.

7.5. A FitPlaster Hungary Kft. szerződésszegéssel kapc-
solatos felelőssége korlátozott jelen 7. pont feltételei 
szerint, tekintet nélkül a felelősség jogcímére, így e 
felelősségkorlátozás kiterjed különösen a szállítások vagy 
szolgáltatások lehetetlenüléséből származó felelősségre, 
a késedelemért fennálló felelősségre, a hibás vagy nem 
megfelelő teljesítésért fennálló felelősségre, a 
szerződésszegésért fennálló felelősségre, a szerződés 
megkötését megelőző tárgyalások alatt vállalt 
kötelezettségek megszegéséből eredő felelősségre és a 
szerződésen kívüli károkozásból eredő felelősségre.

7.6. A FitPlaster Hungary Kft. felelőssége a vevői igények 
vonatkozásában, az eltérést nem engedő jogszabályi 
rendelkezéseket még nem sértő maximális mértékben 
kizárt.

7.7. A FitPlaster Hungary Kft. a termékekre 5 (öt) év 
jótállást vállal.

8. TITOKTARTÁS
8.1. A FitPlaster Hungary Kft- vel és termékeivel kapcsola-
tos információk természetükre, tartalmukra és a kapcsola-
tos támogatásra tekintet nélkül kizárólag a FitPlaster 
Hungary Kft. tulajdonát képezik; szigorúan bizalmasak és 
titkosak. Ezért az említett információ bármilyen közvetlen 
vagy közvetett hozzáférhetővé tétele vagy felhasználása a 
FitPlaster Hungary Kft. előzetes írásos engedélye 
hiányában kifejezetten tilos.

8.2. A Vevő vállalja, hogy eleget tesz a fenti 
kötelezettségnek, és gondoskodik arról, hogy alkalmazot-
tai, illetve partnerei is eleget tegyenek ennek.

9. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG
9.1. Minden, a jelen szállítási viszonyból eredő vitára a 
magyar jogot kell alkalmazni, és – a vitatott értéktől 
függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a 
Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos 
illetékességgel.

10. ÉRVÉNYTELENSÉG
10.1. Amennyiben a szerződés vagy a jelen Általános 
Szerződési Feltételek valamely kérdést nem szabály-
oznak, úgy a magyar jog rendelkezései, elsődlegesen a 
Ptk. rendelkezései irányadóak. 

10.2. Amennyiben a szerződés vagy a jelen Általános 
Szerződési Feltételek bármely rendelkezése részben vagy 
egészben érvénytelen vagy nem kikényszeríthető, ez nincs 
hatással a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb 
rendelkezéseire.
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Szállítási egységek

Termék Kiszerelési egység darab/raklap Nettó súly/raklap

FIT Base vakolatalapozó

FIT Base vakolatalapozó

FIT vakolatok

FIT Rock kötőanyag

FIT Rock kőzúzalék*

FIT Rock kőzúzalék*

FIT kültéri festékek

FIT kültéri festékek

FIT beltéri festékek

FIT beltéri festékek

FIT beltéri festékek

FIT beltéri festékek

Propius termékek

Propius termékek

Propius termékek

FIT színezőpaszta**

FIT ragasztótapasz

540 kg

660 kg

660 kg

264 kg

528 kg

1000 kg

480 kg

640 kg

480 kg

480 kg

640 kg

540 kg

240 kg

480 kg

400 kg

1200 kg

3,75 kg

15 kg

15 kg

4 kg

2,75 kg, 8 db / karton

25 kg

2,5 liter

10 liter

2,5 liter

5 liter

10 liter

15 liter

1 liter, 20 db / karton

5 liter

10 liter

1 liter, 6 db / karton

25 kg

144 db

44 db

44 db

66 db

24 karton

40 zsák

120 db

40 db

120 db

64 db

40 db

24 db

12 karton

96 kanna

40 kanna

48 zsák

* raklaponként vegyesen is rendelhető  ** karton vegyesen is rendelhető

FIT színtábla

FIT lábazati díszítő vakolat mintatábla

FIT lábazati díszítő vakolat dosszié 

FIT color színkártya

Molinó

18 000,- Ft +áfa

12 000,- Ft + áfa

12 000,- Ft + áfa

5 500,- Ft + áfa

6 000,- Ft/m² + áfa

FitPlaster Hungary Kft.
2440 Százhalombatta,
Csenterics Sándor u. 1.

info@fitplaster.com 
06 23 332 197
www.fitplaster.com

M6

M7

M3

Százhalombatta


