ПРOИЗВOД КАTАЛOГ

ЗА НАС
Фабриката за производство X-Fort почна со производство во 2000 година,
таа сега е компанија со голема традиција во производство на материјали за
градежниство. Нашите материјали се истакнуваат за безбедност, квалитет а
истотака ce лесни за употреба.
С ите наши производи имаат сертификат според
CE, ISO 9001:2008 како и Европските стандарди EN 998, EN 12004.

КВАЛИТ Е Т И ВР Е ДНОСТИ
Брзиот развој на X-Fort, го направија стабилен партнер во развој и градба
, која на пазарот нуди прирдони производи, кои се лесни за обработка а
истите ги сочувуваат вредностите во долг рок.
Нашите производи се
економични и еколошки. С екогаш потпирајќи се кон природните системи ,
како и понудувјќи производи од висок квалитет кои се тесно поврзани со
екосистемите.

Р АЗ ВОЈОТ НА

КОМПАНИЈАТА

Тесната соработка и одговорноста спрема потрошувачите X-Fort го
направија компанија која рефлектира и развива одговорност кон иновации
на нови продукти кој се во чекор со побарувањата на пазарот.

В ИЗ ИЈА И Ц Е ЛИ
X-Fort е компанија ориентирана кон користење на материјали и енергија, кои
не се штетни за животната средина, со ова ја постигнувама нашата цел, а
тоа е производство на продукти и користење на текнолошки системи кои се
во рамиките на екосистемите.

Bitte beachten Sie die konkreten Technischen Merkblätter und Systembeschreibungen/Zulassungen zu unseren Produkten.

Innovation color.

Conform European Norms

Што се однесува до доле наведените податоци, слики, цртежи како и други технички податоци, треба особено да се нагласи
дека се работи само за примери на заеднички предлози и детали, кои обезбедуваат основен шематски приказ на начинот на
работата. Значи нема некоја мерлива прецизност. Oва значи дека целио терет и одговорност околу тестирањето,
верификацијата, начинот на работата во однос на покриеноста на објектите паѓа врз изведувачот или купувачот
(потрошувачот). Другите работи се прикажани само во одредена шематска форма. Сите нормативи и параметри треба да се
адаптираат односно хармонизираат врз локалните услови, а тие не се цртежи на производителот, детални цртежи или пак
цртежи од монтажа. Сите нормативи или технички податоци на производите кои се опишани во листа како и техничките
описи на системите треба строго да се почитуваат.
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ЦЕМЕНТНОВАРОВИ МИНЕРАЛНИ МАЛТЕРИ

ФОРТФИКС ЦГ
Основен малтер за
внатрешна употреба
ФОРТ ФИКС ЦГ (B) се употребува за мачкање на
внатрешни и надворешни ѕидови кои се со разно
врсни цигли и блокови.
За рачно мачкање на овој производ треба прво да
се дотура 8-9 литри вода, масата треба добро да
се промеша околу две минути после тоа се фрла
со мистрија, а кај мачкањето на машина, се фрла
со специјална пумпа.
Подлогата каде ке се мачка со овој производ треба
да биде чиста, цврста и без прашина.
Дебелината на слојот треба да биде 1 цм
За површина од 1м 2 треба 16-18 кф основен
малтер ЦГ, во зависнот од дебелината.
Мешаниот малтер треба да се употреби во рок од 3
часа, и да не се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

Паковање: 25 кг
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата , информаците
ги имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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Норматиивите
и конкретните
податоци
за производите
од
Техничката Л иста треба
строго да
се почитуваат.
Bitte beachten Sie
die konkretenтехнички
Technischen
Merkblätter
und Systembeschreibungen/Zulassungen
zu unseren
Produkten.

ФОРТФИКС ЦГ
Основен малтер за
надворешна употреба
ФОРТ ФИКС ЦГ (H) се употребува за мачкање
на внатрешни и надворешни ѕидови кои се со
разноврсни цигли и блокови.
За рачно мачкање на овој производ треба прво
да се дотура 8-9 литри вода, масата треба добро
да се промеша околу две минути после тоа се
фрла со мистрија, а кај мачкањето на машина, се
фрла со специјална пумпа.
Подлогата каде ке се мачка со овој производ
треба да биде чиста , цврста и без прашина.
Дебелината на слојот треба да биде 1 цм
За површина од 1м 2 треба 16-18 кф основен
малтер ЦГ, во зависнот од дебелината.
Мешаниот малтер треба да се употреби во рок
од 3 часа , и да не се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере

Паковање: 25 кг
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците
ги имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ЛЕПАК ЗА
КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

ХИДРО ФИКС
Двокомпонентна смеса за
изробтка на еластична изолација
на база на полиметричен цемент
Апликација: За хидроизолација на објекти
кои се експозирани на позитивен и негативен
хидростатичен притисок, како што се : базени, ѕидни
површини, шахти, санитарни чворови елементи ос
оскопување на бетони и друго.
Каракеристики: Затвара микро пукнатини,
економичен , нетоксичен. Овозможува директно
лепење на керамички плочки, отпорен кон бактерии,
перфектен лепак за бетон, цементен малтер, плочки
од гипс картон. С е внесува на влажна површина.
Припрема : Компонентата А , во форма на прав, со
непрекинато мешање се додава компентата Б која е
во течна состојба.
С е меша додека не се соедини смесата во пропрција
A:B = 1:1
Апликација: Површината каде ке се работи со Хидро
фикс треба да биде сврста ,здрава, чиста без
прашина или маснотија , и со изроботени пукнатини.
С е поставува во претходно влажна површина, со
волнена четка на две или три слоја, а секо друг
слој кој ке се постави треба да биде исушен и тоа
на 90°степени, и ота 6-24 часа во зависност од
температурата.
Р аботените површини се чуваат од врнежи, од големи
бури, и од замрзување најмалце 48 часа.
Температурата: на кејо се работи со овој производ е
+10°C - +35°C

Потрошувачка:

За два слоја се потребни 1,2-

Алатот треба веднаш по употребата да се
измијат со чиста вода
Чување: В о оригиналното паковање , во сува
просторија, и во температура +5°C - +30°C, да
се чува од директно изложување на сонце.
Рок на употреба:
12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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Норматиивите
и конкретните
податоци
за производите
од
Техничката Л иста треба
строго да
се почитуваат.
Bitte beachten Sie
die konkretenтехнички
Technischen
Merkblätter
und Systembeschreibungen/Zulassungen
zu unseren
Produkten.

ФОРТФИКС НПС
C2E - Бел
Бел Лепак за ѕидни, подни керамички и
мермерни плочки
Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста
вода, мешањето треба добро додека смесата
се хомогенизира по мешањето на масата околу
5-10 минути може да почне да се работи со него.
С тандардизиран во класа C2E, по EN 12004.
Подлогата каде ке се работи со лепакот треба да
биде добро израмнета со соодеветен алат.
Масата треба да се троши во период од 2 часа.
Излепените ѕидни плочки кои се веќе ставени не
тѕреба да се поместат еден ден, а подните плочки
3 дена.
За површина од 1 м 2 треба 3-4 кг од лепакот , од
зависност од дебелината на површината.
Површината кај се применува овој лепак треба да
биде цврст , чист и без прашина.
Лепакот не треба да се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+3°C - 30°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

ФОРТФИКС НПС
C2E - СИВ
Cив Лепак за ѕидни, подни керамички и
мермерни плочки
Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста
вода, мешањето треба добро додека смесата
се хомогенизира по мешањето на масата околу
5-10 минути може да почне да се работи со него.
С тандардизиран во класа C2E, по EN 12004.
Подлогата каде ке се работи со лепакот треба да
биде добро израмнета со соодеветен алат.
Масата треба да се троши во период од 2 часа.
Излепените ѕидни плочки кои се веќе ставени не
тѕреба да се поместат еден ден, а подните плочки 3
дена.
За површина од 1м 2 треба 3-4 кг од лепакот ,од
зависност од дебелината на површината.
Површината кај се применува овој лепак треба да
биде цврст , чист и без прашина.
Лепакот не треба да се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+3°C - 30°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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ФОРТФИКС NPX
C1 - Бел
Стандард Бел Лепак за ѕидни, подни
керамички и мермерни плочки

Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри
чиста вода, мешањето треба добро додека
смесата се хомогенизира по мешањето на
масата околу 5-10 минути може да почне да се
работи со него. С тандардизиран во класа C1, по
EN 12004.
Подлогата каде ке се работи со лепакот треба
да биде добро израмнета со соодеветен алат.
Масата треба да се троши во период од 2 часа.
Излепените ѕидни плочки кои се веќе ставени
не тѕреба да се поместат еден ден, а подните
плочки 3 дена.
За површина од 1м 2 треба 3-4 кг од лепакот , од
зависност од дебелината на површината.
Површината кај се применува овој лепак треба
да биде цврст , чист и без прашина.
Лепакот не треба да се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+3°C - 30°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

FORTFIX NPX
C1 СИВ
Стандард сив Лепак за ѕидни, подни
керамички и мермерни плочки

Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри
чиста вода, мешањето треба добро додека
смесата се хомогенизира по мешањето на
масата околу 5-10 минути може да почне да се
работи со него. С тандардизиран во класа C1,
по EN 12004.
Подлогата каде ке се работи со лепакот треба
да биде добро израмнета со соодеветен алат.
Масата треба да се троши во период од 2
часа.
Излепените ѕидни плочки кои се веќе ставени
не тѕреба да се поместат еден ден, а подните
плочки 3 дена.
За површина од 1м 2 треба 3-4 кг од лепакот ,
од зависност од дебелината на површината.
Површината кај се применува овој лепак треба
да биде цврст , чист и без прашина.
Лепакот не треба да се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+3°C - 30°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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ФОРТФИКС ФЛЕКС
C2TE-S1
Тенко слојно и флексибилно лепило за плочки
за поставување плочки на ѕидовите и подот со
термичко полнење (тераси, балкони, подно греење
и сл.) Во подруми како мазни ѕидови, картон, гипс
итн. Како и за стари малтерисани површини .
на база на калциум сулфат, тротоари на цементна база,
варовен бетон, и стари малтери.
Делови од бетон врз
основа на калциум сулфат треба да се дооработат пред
поставувањењто на плочките. За секој подлога треба да
се почитува дозволеното ниво на влагата.
Граници на влажност: 2,5% за цементна подлога, калциум
сулфатна подлога од 0,5%, 1,8%, во во нивелизирани подлоги.
Една вреќа Флекс Fortfix се меша со околу 7 литри вода,
смесата треба да сњ меша постојано со соодветни
машини. По седење околу 5 мин, се меша повторно и
потоа може да се примени.
О
полнаи ли лентна површина и да се шири во една
насока. Не е дозволено додавање на повеќе лепило од
поставувањето на плочките во текот на обработка на
лепилото. Не треба да се меша со постари материјали,
не е дозволено да се меша со нов материјал.
Поставувањето на плочките се прави со тенок слој
на лепак,со лесно коригирање во рок од 10 минути по
првичното распоредување.
А
да се поставува тенок слој со рапава мистрија и да се
елиминира претходниот слој.
Начин на користење: В о рок од 3 часа, да не се меша со
други материјали.

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 20°C
Чување: На сува и невлажна просторија и
да се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

ФОРТФИКС НПБ
Лепак за пороз –
бетонски блокови
Една вреќа од лепакот се меша со 6-7 литри чиста
вода, мешањето треба добро додека смесата се
хомогенизира по мешањето на масата околу 5-10
минути може да почне да се работи со него.
Подлогата каде ке се работи со лепакот треба да
биде добро израмнета со соодеветен алат
Масата треба да се троши во период од 2 часа, а
излепените бетонски плочки кои се веќе ставени
не треба да се поместат еден ден.
За површина од 1 м 2 треба 3-7 кг од лепакот , од
зависност од дебелината на површината.
Површината кај се применува овој лепак треба да
биде цврст , чист и без прашина.
Лепакот не треба да се меша со друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

ecohome

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 20°C
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата , информаците
ги имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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ФОРТТФИКС ФУГА - CG 2
Маса за фугирање (3 - 6 мм)
Употреба: Фортфикс фугата е флексибилна маса
за фугирање на керамички плочки , гранит, мермер,
порцелански камен, мозаик и работа со стакло.
Фортфикс фугата може да се употребува врз
површини на кои живееме, купатила, ходници,
тераси, балкони,фасади, работни простории,
јавни простории, врз подови кои имаат системи за
затоплување.
Фортфикс фугата се употребува за надворешни и
внатрешни простории за ѕидови и подови
Овој производ е инзвонреден , отпорлив кон
замрзнување, абразија, не дозволува влез на влага.
С е преферира да ширината на фугата не биде
поголема од 8 мм
Фортфикс се карактеризира со добро примена,
лесно чистење, и добра способност за
пенентрација.
Овој продукт се употребува само откако лепакот
за плочки Фортфикс NPX или NPS се исуши добро
за да не влијае за измена на бојата од масата за
фугирање.
Фортфикс Фугата е стандардизирана во класата
C G 2 според нормата EN 13888

Време на работа во сад:
И до 4 часа по мешањето
Времетраење на работа :
До 25 мин
Температура за работа :
+5°C - +30°C
Отпорлив кон температури :
-20°C - +80°C
Норми : C G 2, врз основа на EN 13888
Одење по плочки :
После 8 часа
Мешање со вода :
Отприлика 4 мин со 0.53 l / 2kg
Паковање : 2 и 5 кг
Боја на материјалот :
Бело и сиво
Рока на чување :
В о оригинално паковање 12
месеци , да се чува во магацин без влага
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои се
дадени во декларацијата , информаците ги имате и
ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКИ ПЛОЧКИ

ФОРТТФИКС ФУГА CG 2 WA
Маса за фугирање (3 - 15

мм )

Употреба: Фортфикс фугата во кофа е готов
течен производ кој се употребува за фугирање на
керамички плочки , гранит, мермер, порцелански
камен, мозаик и работа со стакло.
Фортфикс фугата може да се употребува врз
површини на кои живееме, купатила, ходници,
тераси, балкони,фасади, работни простории,
јавни простории, врз подови кои имаат системи за
затоплување.
Фортфикс фугата се употребува за надворешни и
внатрешни простории за ѕидови и подови
Овој производ е инзвонреден , отпорлив кон
замрзнување, абразија, не дозволува влез на влага.
С е преферира да ширината на фугата не биде
поголема од 8 мм
Фортфикс се карактеризира со добро примена,
лесно чистење, и добра способност за
пенентрација.
Овој продукт се употребува само откако лепакот
за плочки Фортфикс NPX или NPS се исуши добро
за да не влијае за измена на бојата од масата за
фугирање.
Фортфикс Фугата е стандардизирана во класата
C G 2 W A според нормата EN 13888

Време на работа во сад:
И до 4 часа по мешањето
Времетраење на работа:
До 25 мин
Температура за работа:
+5°C - +30°C
Отпорлив кон температури:
-20°C - +80°C
Норми: C G 2, врз основа на EN 13888
Одење по плочки: После 8 часа
Мешање со вода:
Отприлика 4 мин со 0.53 l / 2kg
Паковање: 3 кг
Боја на материјалот:
Бело и сиво
Рока на чување:
В о оригинално паковање 12
месеци , да се чува во магацин без влага.
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои се
дадени во декларацијата, информаците ги имате и
ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ЛЕПАК ЗА ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

ФОРТФИКС EПС
Бел лепак за стиропорни плочки,
градежен лепак, како и материал
за израмнување на подлогите.
Фортфикс Е ПС (бело) лепило е лепило со висок
степен на лепење, нудејќи флексибилност и отпорност
на влага во системи за изолациони фасади.
С е користи за лепење на плочки за изолација,
термичка изолација на на фасади и мазнењена
бетонски површини, камени плочи, керамички и
гранитни плочки како и во поставување на армирана
мрежа и мачкање пред неа.
Обработка: Една вреќа Фортфикс Е ПС (бело) се
меша со околу 11 литри чиста вода, мешањето треба
да се направи постојано со соодветни машини.
По 10
мин. се меша повторно и може да се примени.
Кога се користи како лепило во полна површина со
лопатка или лента се поставува во топлинска плоча, а
потоа се лепи на површината од ѕидот.
С о финалното
израмнување се поставува мрежата. Кога се користи
како лепило за плочка се користи рапава мистрија.
Начин на кориастење: В о рок од два часа, да не се
меша со други материјали.
Пвршината каде што ќе се е примени Фортфикс Е
ПС
(бело) мора да бидат чистени од прашина, остатоци
и разни масти. Препорачливо е површината на ѕидот
да биде изолирана пред примена.

ecohome

Пакување: 25kg
Температура на примена:
5°C - 20°C
Складирање: Да се чува на суво место без
влага и во никој случај да не се замрзне
производот
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ФОРТФИКС EПС (CИВ)
Cив Лепак за стиропор,
градежниство како и материјал
за израмнување
Фортфикс Е ПС (Cив) лепило е лепило со висок степен
на лепење, нудејќи флексибилност и отпорност на
влага во системи за изолациони фасади.
С е користи за лепење на плочки за изолација,
термичка изолација на на фасади и мазнењена
бетонски површини, камени плочи, керамички и
гранитни плочки како и во поставување на армирана
мрежа и мачкање пред неа.
Обработка: Една вреќа Фортфикс Е ПС (Cив) се меша
со околу 11 литри чиста вода, мешањето треба да се
направи постојано со соодветни машини.
По 10 мин.
се меша повторно и може да се примени.
Кога се користи како лепило во полна површина со
лопатка или лента се поставува во топлинска плоча, а
потоа се лепи на површината од ѕидот.
С о финалното
израмнување се поставува мрежата. Кога се користи
како лепило за плочка се користи рапава мистрија.
Начин на кориастење: В о рок од два часа, да не се
меша со други материјали.
Пвршината каде што ќе се е примени Фортфикс Е
(Cив) мора да бидат чистени од прашина, остатоци и
разни масти. Препорачливо е површината на ѕидот
да биде изолирана пред примена.

ПС

ecohome

Пакување: 25kg
Температура на примена:
5°C - 20°C
Складирање: Да се чува на суво место без
влага и во никој случај да не се замрзне
производот
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДИ
( МИН Е РАЛНИ )

ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДИ

(МИН Е РАЛНИ )

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
С ТРУ КТУРНА
МИН Е РАЛНА Б АЗ А
С труктурна сува фасада, врз база на бел вар
и бел цемент како и разни мермерни дамки се
состои и са леплива материа која е лесна за
обработка.
Ова фасада овозможува продир на пареа и се
употребува за внатрешна и надворешна површина
истотака е многу добар структурален слој за
фасади, внатрешни ѕидови, плафони кои се
мешани со вар и цемент, гипс плочки и други термо
изолатори.
Начин на употреба:
Една вреќа Фортфикс дф
С труктурна се меша со 7-8 литри чиста вода а
после 10 минути почнува да се работи.
С о соодветен алат се фрла со соодветна
гранулација
Фортфикс дф С труктурна се произведува во
следни гранулации:
1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм, 3 мм
Подлогата каде ке се работи со ова фасада треба
да биде сува и чиста
Фортфикс дф С труктурна не треба да се меша со
други производи
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

Паковање: 25kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
ФУЛ АБ РИ Б
МИН Е РАЛНА Б АЗ А
сува фасада, врз база на бел вар и бел цемент
како и разни мермерни дамки се состои и са
леплива материа која е лесна за обработка.
Ова фасада овозможува продир на пареа и се
употребува за внатрешна и надворешна површина
истотака е многу добар структурален слој за
фасади, внатрешни ѕидови, плафони кои се
мешани со вар и цемент, гипс плочки и други термо
изолатори.
Начин на употреба: Една вреќа Фортфикс дф фул
се меша со 7-8 литри чиста вода а после 10 минути
почнува да се работи.
С о соодветен алат се фрла со соодветна
гранулација
Фортфикс дф фул се произведува во следни
гранулации:
1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм
Подлогата каде ке се работи со ова фасада треба
да биде сува и чиста
Фортфикс дф фул не треба да се меша со други
производи
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

Паковање: 25kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија
Р ок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ПРОИЗВОДИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

ФОРТФИКС ИЗРАМНУВАЧ
Израмнувачка маса за
ѕидови и тавани
Израмнувачката маса ( глет маса ) од бела
цементна база, е за израмнување на внатрешни
ѕидови и тавани, кои се претходно со основен
малтер( цемент, вар, гипс) како и за гипсовани
картонски плочки.
Содржина: Бела цементна база вар, како и
други додатоци кои влијаат кон зголемувањето на
квалитетот на обработката.
Обработка: Основата каде ќе се работи со
Фортфикс ирамнувач треба да биде сува , да нема
прашина, други отпадоци, како и од површини кои
се мачкани со сјајни бои. В лажноста на базата
треба да биде под 2,5 %
Начин на употреба:
Една вреќа Фортфикс
израмнувач се меша со 7-8 литри чиста вода
.Материјалот треба да биде без грутки и се
употребува со метален израмнувач.
В реме на
обработка 50-60 минути.
Фортфикс Израмнувач не треба да се меша со
други материјали
Приборот и алатот за работа треба де се чистат
веднаш по употребаата на овој производ.

Пакување: 25kg
Температура на примена:
5°C - 30°C
Складирање – Да се чува на суво место
без влага и во никој случај да не се замрзне
производот
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата , информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ФОРТФИКС ФИНАЛЕН ГЛЕТ
Израмнувачка маса за ѕидни
површини
Начин на употреба:
Овој глет е сува материа
на база на прашина произведено врз база на
минерални сврзувачи, каменски агрегати и други
адитиви.
Овој глет се употребува за финално израмнување
на (глетовање ) на малтерисани површини или
бетонски ѕидни површини.
Глетот се припрема со маса на вода на
пропорција 3:1, после мешањето масата треба
да сои 20 минути , после треба уште еднаш да се
меша добро додека масата да биде израмнувана
и готова за примена.
Масата се фрла со метален алат во дебелина од
1мм
Масата треба да за зврши за 3 часа.
За површина од 1м 2 се става 1.3 кг за d = 1мм од
глетот.
Глетот не треба да се меша су друг производ
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата , информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ПРОИЗВОДИ ЗА ИЗРАМНУВАЊЕ

ФИНАЛЕН ГЛЕТ
КОФА
Финална маса за израмнување
на површините за ѕидови и
надворешни тавани
Финален бел глет во форма на паста готова
за употреба, произведена од руда, камени
агрегати и адитиви кои предизвикуваат производ
да има одлична обработливост и поефикасно
завршување на работата.
Финалниот глет е готов производ применува
за финално израмнување на малтерисани
површини или површини со бетонски ѕид.
Подлогата каде ке се поставува Финалниот Глет,
мора да биде цврста, чиста и без прашина.
Обработка: Финалниот Глет еготов за
употреба(ready-to-use)со метален
ИЗ РАМНУВА Ч
масата се расфрлува во површината во
деленина од 1 мм
Потрошувачка – 1-1,5 м 2
Начин на користење: В о рок од 3 часа да не се
меша со други материјали.

Пакување: 25kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 20°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата , информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ПЛАСТИЧНИ ФАСАДИ ВО (

КОФА)

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
С ТРУ КТУРНА
Oрганска база
Пластична С труктурна фасада за надворешна
површина.
Декоративната С труктурна фасада е
декоаративен бел структурален малтер, во течна
состјба, е производ од висок квалитет и е готов
за обработка.
С е аплицира во внатрешни инадворешни ѕидови,
а подлогата треба да биде цврста и чиста.
С е употребува со челична алатка која е рапава
за декеротивен малтер, а структурирањето се
прави се пластична алатка додека малтерот е за
обработка.Финалниот продукт е цврст и отпорен
кон влага и атмосферски промени
Потрошувачка :

1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

С е употребува во времетраење од два часа и
никако да не се меша су друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере
Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од змрзување, и од сонце.

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
ФУЛ АБ РИ Б
Oрганска база
Пластична фасада - фул абриб за надворешна
површина
Декоративната фасада е декоаративен бел
структурален малтер, во течна состјба, е производ
од висок квалитет и е готов за обработка.
С е аплицира во внатрешни инадворешни ѕидови , а
подлогата треба да биде цврста и чиста.
С е употребува со челична алатка која е рапава
за декеротивен малтер, а структурирањето се
прави се пластична алатка додека малтерот е за
обработка.Финалниот продукт е цврст и отпорен
кон влага и атмосферски промени
Потрошувачка:

1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

С е употребува во времетраење од два часа и
никако да не се меша су друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере
Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од змрзување, и од сонце.

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ПЛАСТИЧНИ ФАСАДИ ВО (

КОФА)

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
С труктурна - Пoлy Транспарент
Oрганска база
Пластична С труктурна фасада - Пoлy Транспарент
за надворешна површина
Декоративната С труктурна фасада - Пoлy
Транспарент е декоаративен бел структурален
малтер, во течна состјба, е производ од висок
квалитет и е готов за обработка.
С е аплицира во внатрешни инадворешни ѕидови ,
а подлогата треба да биде цврста и чиста.
С е употребува со челична алатка која е рапава
за декеротивен малтер, а структурирањето се
прави се пластична алатка додека малтерот е за
обработка.Финалниот продукт е цврст и отпорен
кон влага и атмосферски промени
Потрошувачка:

1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

С е употребува во времетраење од два часа и
никако да не се меша су друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере
Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од змрзување, и од сонце.

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
ФУЛ АБ РИ Б - Пoлy - Транспарент
П oлy - Транспарент П ластична фасада - фул
абриб за надворешна површина
Декоративната фасада е декоаративен бел
структурален малтер, во течна состјба, е
производ од висок квалитет и е готов за
обработка.
С е аплицира во внатрешни инадворешни ѕидови,
а подлогата треба да биде цврста и чиста.
С е употребува со челична алатка која е рапава
за декеротивен малтер, а структурирањето се
прави се пластична алатка додека малтерот е за
обработка.Финалниот продукт е цврст и отпорен
кон влага и атмосферски промени
Потрошувачка:

1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

С е употребува во времетраење од два часа и
никако да не се меша су друг производ.
П о употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере
Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од змрзување, и од сонце.

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ПЛАСТИЧНИ ФАСАДИ ВО (

КОФА)

ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
OР ГАНС КА Б АЗ А
С труктурна - Транспарент
Пластична С труктурна фасада - Транспарент за
надворешна површина
Декоративната С труктурна фасада - Транспарент
е декоаративен бел структурален малтер, во течна
состјба, е производ од висок квалитет и е готов за
обработка.
С е аплицира во внатрешни инадворешни ѕидови , а
подлогата треба да биде цврста и чиста.
С е употребува со челична алатка која е рапава за
декеротивен малтер, а структурирањето се прави се
пластична алатка додека малтерот е за обработка.
Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и
атмосферски промени
Потрошувачка:

1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

С е употребува во времетраење од два часа и никако
да не се меша су друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере
Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од змрзување, и од сонце.

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ДЕКОРАТИВНА ФАСАДА
OР ГАНС КА Б АЗ А
ФУЛ АБ РИ Б - - Тр а нс па р е нт
Транспарент Пластична фасада - фул абриб за
надворешна површина
Декоративната фасада е декоаративен бел
структурален малтер, во течна состјба, е производ
од висок квалитет и е готов за обработка.
С е аплицира во внатрешни инадворешни ѕидови , а
подлогата треба да биде цврста и чиста.
С е употребува со челична алатка која е рапава за
декеротивен малтер, а структурирањето се прави се
пластична алатка додека малтерот е за обработка.
Финалниот продукт е цврст и отпорен кон влага и
атмосферски промени
Потрошувачка:

1.5mm - 2.0mm - 2.5 kg/ m²
2.0mm - 2.5mm - 3.2 kg/ m²
2.5mm -3.0mm - 4.0 kg/ m²

С е употребува во времетраење од два часа и никако
да не се меша су друг производ.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере
Чување: На сува и невлажна просторија и да се
чува од змрзување, и од сонце.

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од
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ПЛАСТИЧНИ ФАСАДИ ВО (

КОФА)

АКРИЛАТ ФОРТПЛАСТ
Повеќебојна мермерна
фасада(Bundsteinputz) од
природен камен за надворешни и
внатрешни ѕидови.
Декоративна заштита на фасади за внатрешни и
надворешни површини.
Базата кадешто ќе се постави Ф
ОРТПЛАСТ треба
да биде чиста и сува. Површината треба да се
намачка со Акрилен емулзатив ( CC A
Подготовка – Целата количина на Фортпласт треба
добро да се измеша се додека не се постигнува
истото ниво на густината и пената.
Обработка: С о Израмнувач од фин челик со
дебелина од 2-3мм се израмнува масата се до
губењето на “млечниот “вид, тогаш се прави
финалното израмнување . Треба да се работи
без прекин од еден агол на ѕидот во другиот.
Во
повеќеспратни зграгди се работи истовремено во
сите спратови.
Ако се работи во неповолни временски услови
ѕидовите морат да бидат заштитени од врнежи.
П

Пакување: 25 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
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ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ

АКРИЛЕН ЕМУЛГАТОР
База за внатрешна и надворешна
површина
Начин на употреба:
Основно мачкање пред
бојадисување со дисперзивни бои, пред
глетовање со глет маса , акрилен сврзувач, и пред
малтерисување со суви малтери и минерални или
акрилни фасади.
С е меша со вода во пропорција 1:1
Основата со која ке се намачкува со овој производ
треба да биде цврста, сува и чиста.
Мачкањето се прави со четка , округла четка или со
алат за прскање.
За 1 м 2 се употребува 100 гр. Акрил Емулгатор,
алатот по употреба треба веднаш да се исперат со
вода.
Вид на производ:
Потрошувачка:

Течен
1/м 2 – 1 лит = 10м

2

Пакување: 5 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Начин на чување:
Да се чува од директна
сончева енергија, да се чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk

40

Норматиивите
и конкретните
технички
податоци
за përshkrimet
производите
од lista teknike
Техничката
Л иста треба
строго да
се почитуваат.
Bitte
Të
dhënat
beachten
teknike
Sie
dhe
die konkreten
normativat
Technischen
mbi prodhimet
Merkblätter
dhe
und Systembeschreibungen/Zulassungen
nga
duhet respektuar
zu
rreptësisht.
unseren
Produkten.

ВРЗИВЕН АКРИЛ
За импрегнација на внатрешни
и надворешни ѕидови пред
аплицирање на дисперзивната боја. Како подлога измеѓу
површините пред нанесување на
финалната (крајната) боја.
Начин на употреба:
Овој производ е основа која
се аплицира врз внатрешни и надворешни мазни
површини пред нанесување на финалната (крајната)
боја.
Овој сврзувач се употребува како врзивен мост
пред почетокот на употребата на минералните
декоративни малтери има основна функција за
сврзување и долготрајност на финалниот аплициран
производ.
Површината кде ке се употребува овој производ
треба да биде цврста, чиста и без прашина.
С е употребува со четка или ваљак.
Бид на производ – Паста
Потрошувачка: 250 гр/м 2
Ропорција на мешање со вода:
5-10%
Начин на употреба:
2 часа пред употреба да не се
меша со друг производ.
По секоја употреба алатот да зе измије со вода

Пакување: 10кг, 15кг,и 20 кг
Температура на употреба:
+5 °C - 25 °C
Да се избегне директен контакт со сонцето, и
да чува од замрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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ПРИМАРНИ ПРОИЗВОДИ

БЕТОН КОНТАКТ
Бетон контакт овозможува
сигурно прицврстување на
декоративните фасади, малтерите
и хидроизолаторите
Употреба: Овој производ е сврзувачки
мост на кварцна база кој се употребува во
градежниството,кој треба да биде промешан со 10
% вода а после тоа е готов за фрлање со ваљак,
површината каде ле се фрла бетон контакото
треба да биде шиста, без прашина и други
несакани материјали.
Бетон контактот самиот продира длабоко во
бетонот, и со самото тоа тој ја обавува основната
функција а тоа е прицврстувачки слој помеѓу
бојата, фасадниот малтер или лепаците.
Аплицирање: Бетон контакт се употребува и се
меша директно од вреќата која пота овозможува
лепење на бетонскиот слој , се употребува за
внатрешни и надворечни површини.
С е употребува со вањак но пред да се стават
другите слоеви од други материјали.
Вид: Кварцен гранулат
Потрошувачка:
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере

Паковање: 5 kg, 10 kg dhe 20 kg
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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AКРИЛАТНА ФАСАДЕКС
Боја за внатрешни простори
Начин на употреба : Aкрилатна Ф АСАД ЕК С (B) е
готов производ кој се употребува за бојадисување,
чување и декорирање на ѕидови, плафони и други
надворешни површини, се карактеризира со
широка опфатеност, белина, нивелизација, цврста
лепеност и брзо сушење.
ФАСАД ЕК С В натрешен се употребува со четка,
ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м 2 се употребува 250-300 gr
Aкрилатна
ФАСАД ЕК С (B) аплицирањето може да се направи
и со два слоја ( прва и втора рака ), површината
треба да биде добра и не оштетана.Фасадекс се
употребува на два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ
треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба:
+5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
ЕК ОНОИМИ К: Економична
боја за внатрешни простории
ФАСАД ЕК С ЕК ОНОМИ К е готов производ кој се
употребува за фарбање на внатрешни простории,
заштита и декорирање на ѕидови плафони како
и интериери. Има голема способност за лесна
употреба, нивелизација како и цврсто лепење и
брзо сушење.
ФАСАД ЕК С ЕК ОНОМИ К се употребува со
цилиндрчна четка или пумпа. Масата треба добра
да се измеша пред употребата.
За 1 м 2 потребно е 250-300 гр Фасадекс економик,
може да се употребува и на два слоја, врз добра
основа.
Фасадекс економик се употребува во два слоја
една по друга.
Површината каде што се работи со овој производ
трена да бисе сувми чист и без прашина.
После употребата алатот веднаш треба да се
исперат

Паковање: 5 л, 10л, 15 л
Температура на работа:
+5°C - 25°C
Да чува на сува просторија и да не се
изложува директно со сонце и да се пази од
замрзнување
Р ок на употреба 12 месеци
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна:
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
ПР E МИУМ
Боја за внатрешна употреба
Начин на употреба:
ФАСАД ЕК С Прмиум е готов
производ кој се употребува за бојадисување,
чување и декорирање на ѕидови, плафони и
други внатрешни површини, се карактеризира со
широка опфатеност, белина, нивелизација, цврста
лепеност и брзо сушење.
Завршува со една мат површина со висок степен
на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С – Премиум се употребува со четка,
ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м 2 се употребува 150-250 gr Ф АСАД ЕК С
Прмиум , на добро глетованите ѕидови
покриеноста е поголема а на лошо изглетовани
зидови потрошувачката е поголема
Аплицирањето може да се направи и со два слоја
( прва и втора рака ), површината треба да биде
добра и не оштетана.Фасадекс се употребува на
два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ
треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот треба
веднаш да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
Пoлy- Транспарент - Боја за
потполно нијансирање и пигментација
- за внатрешни простори
Начин на употреба:
ФАСАД ЕК С полу–
Транспарент е готов производ кој се употребува за
бојадисување , чување и декорирање на ѕидови,
плафони и други внатрешни и надворешни кои
се готови за пигментација со системот X-Fort
Classic Collection и други компјутерски системи за
бојадисување.
ФАСАД ЕК С Транспарент се карактеризира и
голема способност за нијансирање на темните
тонови во текот на пигментацијата со системот за
компјутерско нијансирање на боите.
Завршува со една мат површина со висок степен
на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С полу – Транспарент се употребува со
четка, ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м2 се употребува 250-300 gr Ф
АСАД ЕК С полу
– Транспарент, аплицирањето може да се направи
и со два слоја (прва и втора рака), површината
треба да биде добра и не оштетана. Фасадекс се
употребува на два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ
треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.
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AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
Транспарент - Боја за потполно
нијансирање и пигментација- за
внатрешни простори
Начин на употреба:
ФАСАД ЕК С – Транспарент е
готов производ кој се употребува за бојадисување,
чување и декорирање на ѕидови, плафони и
други внатрешни и надворешни кои се готови за
пигментација со системот X-Fort Classic Collection
и други компјутерски системи за бојадисување.
ФАСАД ЕК С Транспарент се карактеризира и
голема способност за нијансирање на темните
тонови во текот на пигментацијата со системот за
компјутерско нијансирање на боите.
Завршува со една мат површина со висок степен
на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С – Транспарент се употребува со четка,
ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м2 се употребува 250-300 gr Ф
АСАД ЕК С –
Транспарент, аплицирањето може да се направи
и со два слоја (прва и втора рака ), површината
треба да биде добра и не оштетана.Фасадекс се
употребува на два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ
треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
Боја за надворешна употреба
Начин на употреба:
Aкрилатна Ф АСАД ЕК С (H) е
готов производ кој се употребува за бојадисување,
чување и декорирање на ѕидови, плафони и други
надворешни површини, се карактеризира со
широка опфатеност, белина, нивелизација, цврста
лепеност и брзо сушење.
Завршува со една мат површина со висок степен
на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С се употребува со четка, ваљак или
пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м 2 се употребува 250-300 gr
Aкрилатна
ФАСАД ЕК С аплицирањето може да се направи
и со два слоја (прва и втора рака), површината
треба да биде добра и не оштетана.Фасадекс се
употребува на два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ
треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот веднаш
треба да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk

50

Норматиивите
и конкретните
податоци
за производите
од
Техничката Л иста треба
строго да
се почитуваат.
Bitte beachten Sie
die konkretenтехнички
Technischen
Merkblätter
und Systembeschreibungen/Zulassungen
zu unseren
Produkten.

AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
пoлy - Транспарент - Боја за потполно
нијансирање и пигментација- за
надворешна употреба
Начин на употреба :Ф АСАД ЕК С полу – Транспарент
е готов производ кој се употребува за бојадисување,
чување и декорирање на ѕидови, плафони и
други внатрешни и надворешни кои се готови за
пигментација со системот X-Fort Classic Collection и
други компјутерски системи за бојадисување.
ФАСАД ЕК С Полу – Транспарент се карактеризира
и голема способност за нијансирање на темните
тонови во текот на пигментацијата со системот за
компјутерско нијансирање на боите.
Завршува со една мат површина со висок степен на
отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С Полу – Транспарент се употребува со
четка, ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м 2 се употребува 250-300 gr Ф АСАД ЕК С Полу
– Транспарент, аплицирањето може да се направи
и со два слоја (прва и втора рака), површината
треба да биде добра и не оштетана.Фасадекс се
употребува на два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ треба
да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од

Техничката Л иста треба строго да се почитуваат.

51

ЕКСТРНИ ДИСПЕРЗИВНИ БОИ

AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
Транспарент - Боја за потполно
нијансирање и пигментација за
надворешна употреба
Начин на употреба:
Ф АСАД ЕК С – Транспарент е
готов производ кој се употребува за бојадисување,
чување и декорирање на ѕидови, плафони и
други внатрешни и надворешни кои се готови за
пигментација со системот X-Fort Classic Collection и
други компјутерски системи за бојадисување.
ФАСАД ЕК С Транспарент се карактеризира и
голема способност за нијансирање на темните
тонови во текот на пигментацијата со системот за
компјутерско нијансирање на боите.
Завршува со една мат површина со висок степен
на отпор кон абразивни слоеви.
ФАСАД ЕК С – Транспарент се употребува со четка,
ваљак или пумпа.
Масата треба првин добро да се промеша.
За 1 м 2 се употребува 250-300 gr Ф АСАД ЕК С –
Транспарент, аплицирањето може да се направи
и со два слоја ( прва и втора рака ), површината
треба да биде добра и не оштетана.Фасадекс се
употребува на два слоја едно подруго.
Површината која ке зе мачка со овој производ
треба да биде чиста и без прашина.
По употреба на овој производ алатот веднаш треба
да се испере.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk

52

Норматиивите
и конкретните
податоци
за производите
од
Техничката Л иста треба
строго да
се почитуваат.
Bitte beachten Sie
die konkretenтехнички
Technischen
Merkblätter
und Systembeschreibungen/Zulassungen
zu unseren
Produkten.

AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
Cиликон Фарба - Боја врз база на
силикон за надворешна употреба
ФАСАД ЕК С силикон фарба е готов производ кој
се употребува за фарбање на за надворешна
простории. Има голема способност за лесна
употреба, нивелизација како и цврсто лепење и брзо
сушење.
ФАСАД ЕК С силикон фарба се употребува со
цилиндрчна четка или пумпа. Масата треба добра да
се измеша пред употребата.
За 1 м 2 потребно е 250-300 гр Ф АСАД ЕК С силикон
фарба, може да се употребува и на два слоја , врз
добра основа.
ФАСАД ЕК С силикон фарба се употребува во два
слоја една по друга.
Површината каде што се работи со овој производ
трена да бисе сувми чист и без прашина.
После употребата алатот веднаш треба да се
исперат.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
Норматиивите и конкретните технички податоци за производите од
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AКРИЛАТ ФАСАДЕКС
С иликат фарба - Боја врз база
на силикат за за надворешна
употреба
ФАСАД ЕК С С иликат фарба е готов производ
кој се употребува за фарбање за надворешна
простории. Има голема способност за лесна
употреба, нивелизација како и цврсто лепење и
брзо сушење.
ФАСАД ЕК С С иликат фарба се употребува со
цилиндрчна четка или пумпа. Масата треба добра
да се измеша пред употребата.
За 1 м 2 потребно е 250-300 гр Ф АСАД ЕК С С иликат
фарба, може да се употребува и на два слоја , врз
добра основа.
ФАСАД ЕК С С иликат фарба се употребува во два
слоја една по друга.
Површината каде што се работи со овој производ
трена да бисе сувми чист и без прашина.
После употребата алатот веднаш треба да се
исперат.

Пакување: 5л,10л, 15л
Темпаретура на употреба: +5°C - 25°C
Чување: На сува и невлажна просторија и да
се чува од змрзување
Рок на употреба: 12 месеци од датумот на
производството
Пред употреба внимателно прочитајте ги
инструкциите и деталните перфоманси кои
се дадени во декларацијата, информаците ги
имате и ва нашата интернет страна
www.xfort.eu/mk
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