
Üdvözlöm a megoldások világában! 

 

Ha Ön penész, gomba, vagy salétrom elleni védelemre keres tartós, ám mégis 
olcsó megoldást, akkor ez az oldal biztosan Önnel szól. 

Vízszigetelhet megelőzően, vagy utólagosan teljes biztonsággal. 

Olvassa el rövid tájékoztatónkat az utólagos vízszigetelésről, a Koprox 
(Coprox) segítségével. 
 
 
A Koprox a festékek világában teljesen egyedi vízszigetelő anyag, mely csak 
természetes alapanyagokat tartalmaz (semmi vegyszer(!) és olyan egyszerű vele 
dolgozni, hogy Önnek sem okozhat problémát sikeres alkalmazása. 
 
Talán Ön is hallott már a lélegző, vagy légáteresztő festékekről… Van már 
néhány, általában diszperzió formájában. (mind műanyag) Ez nem műanyag!  
 
Láthatóan vizes a falam 
Penészes a falam 
Gombásodik az egyik sarok 
Már a bútoraim is veszélyben vannak 
Büdös a fürd őszoba 
Nedves a pince, nem tudom használni 
 
A vizesedés látható jelei. Semmi gond, van megoldás. Méghozzá többféle is. 
Bízom benne, hogy Ön a környezetbarát megoldások híve. Ebben tudok Önnek 
segíteni. 
 
Sokan azt gondoljuk, hogy egy egészségügyi festéssel megoldjuk a 
lakásfelújítást. Nagymamám, Anyukám, sőt az összes ismerősünk így tett. 
Meszeltek. Mit tehettek volna mást, hiszen egyéb anyag nem volt a 
fertőtlenítésre. 
 
A penész, a gomba egy tenyészet. Nedvességre van szüksége az élethez. 
Amikor nyirkos, nedves a lakásunk, pont ezt az élethelyzetet biztosítjuk az 
élősködők számára. 
 
Most jön akkor a Koprox ? Igen azt hiszem. Amikor az ember fia(lánya) 
vegyszermentes megoldást keres, akkor kicsit szétnéz, nem csak a festék ár, de 
a festés ár tekintetében is. Nagyon helyesen. A festékárak elég sűrűn változnak. 
Általában nem lefelé. 
 
A festékek a lakásfelújítás, lakás korszerűsítés esetén nélkülözhetetlenek. A 
festés, mázolás az alapja felújításunknak. És ekkor jön a kérdés, hogy mivel? 
Nyugodjon meg a kínálat óriási. Persze nagy kérdés, hogy milyen festék anyagot 



ismer Ön és a Mester. 
 
Miért használnak oly sokan műanyag alapú festéket? (diszperzió) Mert 
viszonylag olcsó és a festékgyártók elhitetik velünk (kellő reklám mennyiséggel), 
hogy korszerű is. Sokszor úgy érezzük, hogy már régóta ezt a megoldást 
kerestük. 
 
Aztán jönnek a csalódások. A fal nem lélegzik kellőképpen, elkezd penészedni, 
gombásodni. A felkent diszperziós festék a legjobb táptalaj az élősködőknek. 
Ugyanis szerves.  

Kevés nedvességgel házasítva, ideális körülményt teremtünk ahhoz, hogy 
mielőbb dohos, penészes szag terjengjen a lakásban. 

Mi lehet akkor a megoldás? 
 
Mondhatjuk nyugodtan, hogy olyan anyagot kell haszálni a festésre, mely 
szervetlen ezért nem tud penészedni sem. Felülete mosható, miközben lassan 
lélegzik. 

Ez Koprox cementfesték.  

 


