
Penész, gomba, salétrom? 

  
  

Milyen előnyöket rejt az Ön számára, a Koprox festék? - avagy 
hogyan takaríthat meg több 10-, 100.000 forintot segítségünkkel 
  
Pergő festék, málló vakolat, penész, doh szag. Mind-mind a víz jelenléte, vagy a vízszigetelés hiánya és sok 
szakember csak széttárja a kezét a látványtól, esetleg ajánlanak Önnek valami bitument, vagy vegyszert. 
Ismerős ugye? 
  

Akkor mi lehet a tökéletes megoldás? 
  
  
Egy olyan, egyszerűen használható festék, melyhez nincs szükség előképzettségre és 
házilagosan is bárki meg tud oldani vele bosszantó, esetleg kellemetlen dolgokat.  
  
Ez a 60 éve kifejlesztett porfesték, - minden változtatás nélkül - ma is állja az idők próbáját. 
Ugye nem zavarja, ha ez környezetbarát festék?  
  
Hosszan sorolhatnánk pozitív tulajdonságait, sokrétű felhasználhatóságát, vizsgálati 
eredményeit és több évtizedes sikereit, ám tudom, az idő Önnek is drága.  
  
Nem hagyjuk Önt információ nélkül, ezért ha problémái megoldásában úgy gondolja, hogy a 
segítségére lehetünk, akkor számíthat ránk.  
  
Tájékoztató anyagunk összeállításánál arra törekedtünk, hogy mindenki számára érthető 
módon fogalmazzuk meg a Koprox alkalmazását és Ön egyszerűen tudja a leírtakat önállóan 
alkalmazni. 
  
„Tisztelt Kónya István ! 
  
Köszönöm eddigi leveleit, idejét ! Érdeklődve olvastam, sok új információt megtudtam belőlük ! Speciel, én két 
dologra kerestem, keresem a választ. 
  
Egyrészt, egy rosszul, illetve egyáltalán nem szigetelt régi típusú vöröskő alapokkal épült ház, amely nemrég 
esett át belső vakoláson, de már az első tél után a lakótéren belül 30-40cm magasságig megjelent a salétromos, 
vizes kicsapódás, a falaiba alulról felszivárgó víz amely miatt "gyönyörűen" lemállik a … glettanyag. 
  
Tökéletes választ kaptam minden kérdésemre. Köszönöm”  
  
Teljesen mindegy, hogy Ön festő szakember, házilagosan festene, vagy éppen lakás felújítást 
végez, a nedves, nyirkos fal problémájával bármikor találkozhat. Viszont ha Ön fest, vagy 
felújít, ahhoz festék is kell.  
  

Milyen festéknek kell lennie annak, mely megoldja 
az Ön nehézségeit? 
  
Természetesen olyannak, mellyel a festés nem okozhat nehézséget akkor sem, ha Ön nem 



képzett szakember. A Koprox ilyen porfesték.  
  
Viszont nem található festékbolt polcán, a festékboltok raktáraiban a pult alatt sem és 
természetesen a multik hátsó sorában sem. Másképpen kereskedünk.  
  
A legfontosabb számunkra az Ön elégedettsége és ebből következően, pozitív ajánlása. Nagy 
örömöt fogunk érezni, ha tudjuk, hogy Önnek is megoldottuk problémáját. Erre törekszünk az 
Ön esetében is. 
  
  

Mit szólna, ha egy csapásra megoldódnának 
problémái? 
  
„Kedves István, 
Néhány hete vettem Öntől egy vödör Koprox-ot, mivel a nagyobbik szobámban volt egy problémás rész. Akkor 
ígértem, hogy jelentkezem majd az eredményekkel. 
  
Nos: a vakolást leszámítva, jómagam dolgoztam végig az anyaggal és tényleg egyszerű volt. Mivel nem sok 
anyag kellett, kézzel illetve habverővel is simán ki tudtam keverni az anyagot. 
  
A férjem nevetett is rajtam, de őt kihagytam ebből a festés projektből, mivel neki más feladatai voltak a 
szobaszépítés során. 
Szóval a Koprox szuper volt és a végén rákentem szépen a lélegző festéket. 
  
Most gyönyörű a fal és én hiszek abban, hogy most már biztosan szigetelve lett a falam, s nem jön elő újra a 
vizesedési probléma. 
Nagyon elégedett vagyok és köszönöm a szaktanácsokat. 
  
Azóta nyitott szemmel járok és bizony sok helyen megjegyzem magamban, hogy bizony itt elkélne egy kis 
Koprox...'''Koprox István''' tudna segíteni'. 
  
Ahol tudom, keltem a jó hírt, mert ez tényleg működik! 
  
Nagyon köszönöm!” 
  
Olcsó és környezetbarát vízszigetelő festék, nem kapható festékboltban, - ne is keresse - 
hiszen Ön is csak az Interneten keresztül juthat hozzá.  
  
Összeállítottunk Önnek egy olyan INGYENES, mindenre kiterjedő tájékoztató anyagot 
hírlevél formájában, melyből minden részlet kiderül. 
  
Ha végleges megoldást keres a penész, gomba, salétrom ellen, vagy megelőző, esetleg 
utólagos vízszigetelés az Ön feladata, akkor biztosan megtalálta a megoldást. 
  

Önnnek joga van megismerni ezt a csúcstechnológiát 
reklámmentesen. 
  
" Tisztelt Kónya István! 
Eddigi hírleveleit szorgalmasan olvastam. Gratulálok a lenyűgöző stílushoz. Valahogy mindig így gondoltam 
megközelíteni az embereket szakmámból adódóan. 
  



A pince szigetelés témakörében teljesen tiszta minden. Ez az egyik dolog, ami érdekelt és megoldást adott. 
  
Köszönöm.” 
  
A legfontosabb számunkra az Ön elégedettsége és biztosak vagyunk a Koprox festék 
minőségében is. 
  
Ezért merünk vállalni 
  

30 napos 100%-os pénz visszafizetési garanciát 

és 10 év jótállást. 
  
  
Tudom, hogy ez festék területen furcsán hangzik, de a Koprox esetében ez így természetes. 
  
Mindegy, hogy vízszigetel vele, glettel, alapozó festést készít, vízszigetelő fugázásra 
használja, vagy egy leesett csempét kell felragasztania, a Koprox festék mindig kéznél lesz. 
  
Önnek Kedves Látogatónk – azt gondolom - most az a leghasznosabb, ha további 
információt gyűjt és a megszerzett információkat mielőbb a saját hasznára fordítja. 
  
Sok-sok pénzt és időt takaríthat meg segítségünkkel és ígérem, nem fog csalódni. 
  
A Koprox nem tud megromlani, hiszen szervetlen anyag és csak a hozzáadott víz mennyisége 
dönti el, hogy mire, hogyan használja. 
  
A megmaradt anyagot hosszú évek múlva is bármikor felhasználhatja. Csak egyszerűen tartsa 
száraz helyen. 
  
Nem lesz gondja a megmaradt anyaggal és nem kell kidobnia sem az anyagot, sem a pénzét. 
Próbálja ki kockázatmentesen és legyen ez az Ön sikere! 
  
„Kedves István 
Először azt hittem, hogy a 30 napos pénz visszafizetési garancia, olcsó reklámfogás. Valami azt súgta, hogy 
talán mégsem és nem csalódtam. 
Most már tudom, miért mernek adni 10 év garanciát is… 
Gratulálok!”  
  
Most tálcán kínáljuk a megoldást, a  többi csak is Önön múlik... 
  
Őszintén remélem, hogy Ön lesz a következő elégedett vásárlónk! Gyűjtsön további 
információt!  
 


