
DEKORFIX  Fabrika për prodhimin e ngjyrave, ngjitësit, fasadave dhe llaqit

Dekorfix Base është përzierje dispersive - llaq që shërben si material lidhës 
në mes të murit dhe fasadës. Mund të aplikohet në mure të jashtme dhe 
brendshme 24 deri 36 orë para aplikimit të fasadës. Ndikon në strukturë dhe 
në kursimin e fasadës

BASE BAZË PËR SIPËRFAQE 
TË BETONIT

5KG 15KG 20KG

Dekorfix Betonkontakt përdoret si material lidhës mes betonit dhe shresave 
tjera pasardhëse. Siguron ngjitjen e fortë të shtresave pasuese si: fasada, llaç, 
hidroizolues, etj, sidomos në sipërfaqe të betonit te brendshme 
dhe te jashtme

BETON KONTAKT I JASHTËM DHE I 
BRENDSHËM

5KG 20KG

Dekorfix Colorista është ngjyrë dispersive e kualitetit të lartë në bazë të rrëshirës 
artificiale Mbulueshmëri e mirë, e lehtë për punë dhe thahet shumë shpejtë. 
Mund të pigmentohet sipas dëshirës dhe aplikohet në muret e mbrendshme 
dhe të jashtme 

COLORISTA NGJYRË DISPERSIVE E CIËSISË  
SË LARTË

15KG 25KG

Dekorfix Fasader është fasadë që përdoret për të gjitha siperfaqet e mureve 
të jashtme, është rezistues ndaj ferkimit, si dhe mbulues i mirë. Është e 
qëndrueshme ndaj ndryshimeve atmosferike dhe ofron mbrojtje të mirë kundër 
agjentëve të dëmshëm të ajrit. Mund të pigmentohet sipas dëshirës.

25KG

Dekorfix Fasader është fasadë që përdoret për të gjitha siperfaqet e mureve 
të jashtme, është rezistues ndaj ferkimit, si dhe mbulues i mirë. Është e 
qëndrueshme ndaj ndryshimeve atmosferike dhe ofron mbrojtje të mirë kundër 
agjentëve të dëmshëm të ajrit. Mund të pigmentohet sipas dëshirës.

FASADER 2.0 FASADË 2.0 MM STRUKTURALE
PËR MURE TË JASHTME

25KG

FASADER 1.5 FASADË 1.5 MM FULL
PËR MURE TË JASHTME

Produktet Dekorfix
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Për më shumë detaje na vizitoni online në
www.dekorfix.net

Për më shumë detaje rreth produkteve tona, na vizitoni online në
www.dekorfix.net

NGJITËSA    NGJYRA    LLAQE    FASADA    BAZA

Standard i lartë i cilësisëStandard i lartë i cilësisë

Si kompani e re, ne jemi përkushtuar që të sjellim për ju produktet më të mira në treg. Një pjesë e madhe e angazhimit tonë 
i është dedikuar perfeksionimit të cilësisë dhe ia kemi arritur që të plasojmë në treg produkte që konkurrojnë direkt me 

markat më të njohura botërore. 

Ne vazhdojmë që fokusohemi te klienti dhe kërkesat e tij për perfeksion, duke arritur progres të vazhdueshëm, si në cilësia, 
ashtu edhe në efektshmëri

Tel:  +377 44 216 541
Tel:  +381 49 216 541

Zona Industriale në Shirokë
23000 Suharekë, Kosovë

www.dekorfix.net
info@dekorfix.net



Përbëhet nga çimento, minerale dhe 
aditive dhe përdorët për ngjitjen e 
materialeve izoluese, posaçërisht 
stiroporit. Po ashtu përdoret edhe 
si ngjitës dhe material rrafshues për 
pjesë të lëmuara betoni. Mund të 
aplikohet në ambiente të jashtme 
dhe të brendshme

Masa përzihet me 6 – 7 litra ujë të 
pastër për sasinë 25 kg ose (30% 
ujë – 70% material). Masa duhet 
të përzihet me mikser  nga 2 deri 
6 minuta para se se të aplikohet. 
Gjithashtu masa duhet të përzihet 
mire para çdo ri-përdorimi 

STYROFIX

NGJITËS PËR
STYROPOR

Përbëhet nga çimento, minerale dhe 
aditive dhe përdorët për ngjitjen e 
materialeve izoluese, posaçërisht 
stiroporit. Po ashtu përdoret edhe 
si ngjitës dhe material rrafshues për 
pjesë të lëmuara betoni. Mund të 
aplikohet në ambiente të jashtme 
dhe të brendshme

Është me rëndësi që vendi ku 
aplikohet të jetë i pastër pa ndonjë 
vajosje, yndyra, ngjyrë, ose grimca 
tjera që mund të ndikojnë efektin e 
ngjitësit. Temperatura e preferuar 
për aplikimin e llaqit është prej +5°C 
deri +35°C.

STYROFIX

NGJITËS  I BARDHË PËR
STYROPOR

Përdorët si material ngjitës me 
peshë të lehtë për qeramika dhe 
pllaka të mermerit  në sipërfaqe të 
brendshme të suvatuara me llaç 
çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe 
betoni, mure me pllaka gjips-kartoni 
etj. Ka efekt të lartë të ngjitjes dhe 
nuk lejon rrëshqitje  e pllakave. 
Po ashtu mund të përdoret edhe 
për ngjitjen e gurit natyral, tullave 
dekorative, etj. 

Procesi i tharjes në mure deri në 6 
orë, ndërsa në dysheme der në 24 
orë. Rregullime të vogla mund të 
bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes 
fillestare. Përmban çimento, 
minerale dhe aditivë.

CERAFIX

NGJITËS PËR PLLAKA 
TË QERAMIKËS

Përdorët si material ngjitës me 
peshë të lehtë për qeramika dhe 
pllaka të mermerit  në sipërfaqe të 
brendshme të suvatuara me llaç 
çimento, llaç gur gëlqere, sipërfaqe 
betoni, mure me pllaka gjips-kartoni 
etj. Ka efekt të lartë të ngjitjes dhe 
nuk lejon rrëshqitje  e pllakave. 
Po ashtu mund të përdoret edhe 
për ngjitjen e gurit natyral, tullave 
dekorative, etj. 

Procesi i tharjes në mure deri në 6 
orë, ndërsa në dysheme der në 24 
orë. Rregullime të vogla mund të 
bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes 
fillestare.  Përmban çimento, 
minerale dhe aditivë.

CERAFIX

NGJITËS I BARDHË
PËR PLLAKA TË 
QERAMIKËS

Përdorët si material ngjitës me 
peshë të lehtë për qeramika dhe 
pllaka në sipërfaqe të brendshme 
dhe të jashtme të suvatuara me 
llaç çimento, llaç gur gëlqere, 
sipërfaqe betoni, mure me pllaka 
gjips-kartoni etj. Ka efekt të lartë të 
ngjitjes dhe nuk lejon rrëshqitje  e 
pllakave. Përdoret edhe për ngjitjen 
e mermerit, granitit, pllakë mbi 
pllakë, etj.

Procesi i tharjes në mure deri në 6 
orë, ndërsa në dysheme der në 24 
orë. Rregullime të vogla mund të 
bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes 
fillestare. Me çimento, minerale dhe 
aditivë.

MEGAFIX

NGJITËS SPECIAL PËR
QERAMIKA

Përdorët si ngjitës i cilësisë së lartë 
për blloka të siporeksit (porozit). 
Aplikohet me lehtësi dhe përveç 
ngjitjes mund të shërbej edhe si 
plotësues. Përbëhet nga çimento, 
minerale dhe additive. Të mos 
përdoret në sipërfaqe nga ose që 
janë trajtuar me gjips.

Procesi i tharjes në mure deri në 6 
orë, ndërsa në dysheme der në 24 
orë. Rregullime të vogla mund të 
bëhen deri 30 minuta pas ngjitjes 
fillestare. Me çimento, minerale dhe 
aditivë.

SIPOFIX

NGJITËS  PËR BLLOKA
TË SIPOREKSIT

Fasadë  1.5 mm Full , e thatë me 
bazë gëlqereje dhe çimento të 
bardhë, si dhe rërë mermeri me 
grimca të ndryshme, përmban 
materje për ngjitshmëri dhe punë 
të lehtë.

Fasada lejon depërtimin e avullit, 
aplikohet në hapësira të brendshme 
dhe të jashtme. Fasada aplikohet 
me dorë, duke përdorur vegel 
metalike. Më pas fasada punohet 
me vegel plastike për ti dhënë 
drejtimin e duhur

FASADER

FASADË DEKORATIVE
FULL 1.5 MM

Fasadë  Strukturale 2.0 mm e thatë 
me bazë gëlqereje dhe çimento 
të bardhë, si dhe rërë mermeri 
me grimca të ndryshme, përmban 
materje për ngjitshmëri dhe punë 
të lehtë.

Fasada lejon depërtimin e avullit, 
aplikohet në hapësira të brendshme 
dhe të jashtme. Fasada aplikohet 
me dorë, duke përdorur vegel 
metalike. Më pas fasada punohet 
me vegel plastike për ti dhënë 
drejtimin e duhur

FASADER

FASADË DEKORATIVE
2.0 MM STRUKTURALE

Përbëhet nga çimento, minerale dhe 
aditive dhe përdorët për ngjitjen e 
materialeve izoluese, posaçërisht 
stiroporit. Po ashtu përdoret edhe 
si ngjitës dhe material rrafshues për 
pjesë të lëmuara betoni. Mund të 
aplikohet në ambiente të jashtme 
dhe të brendshme

Masa përzihet me 6 – 7 litra ujë të 
pastër për sasinë 25 kg ose (30% 
ujë – 70% material). Masa duhet 
të përzihet me mikser  nga 2 deri 
6 minuta para se se të aplikohet. 
Gjithashtu masa duhet të përzihet 
mire para çdo ri-përdorimi 

CONFIX

LLAQ I GATSHËM 
I CILËSISË SË LARTË

Përbëhet nga çimento, minerale dhe 
aditive dhe përdorët për ngjitjen e 
materialeve izoluese, posaçërisht 
stiroporit. Po ashtu përdoret edhe 
si ngjitës dhe material rrafshues për 
pjesë të lëmuara betoni. Mund të 
aplikohet në ambiente të jashtme 
dhe të brendshme

Është me rëndësi që vendi ku 
aplikohet të jetë i pastër pa ndonjë 
vajosje, yndyra, ngjyrë, ose grimca 
tjera që mund të ndikojnë efektin e 
ngjitësit. Temperatura e preferuar 
për aplikimin e llaqit është prej +5°C 
deri +35°C.

CONFIX

LLAQ I GATSHËM  I 
BARDHË

ThermoFix është ngjitës qeramike 
i cilësisë së lartë, i perforcuar me 
rezina akrilike. Ofron ngjitshmeri të 
lartë prej fillimit dhe me pas, dhe 
është rezistente ndaj lageshtisë dhe 
ka veti elastike. 

Ka aftësi shumë të larta kundër 
rrëshqitjes (pllakat nuk rrëshaqsin 
pasi ngjiten ne mur) dhe ofron kohë 
punimi te gjate.

Pllakat e qeramikes duhet të 
fiksohen dhe pastaj të shtypen në 
pozicionin e dëshiruar. Sipërfaqja 
e aplikuar duhet të mbulohet me 
pllaka qeramike brenda 20 minutave

THERMO
FIX
NGJITËS TERMO REZISTUES 
PËR QERAMIKA

Masë rrafshuese me bazë çimentoje 
të bardhë dhe gëlqere. Shërben për 
rrafshim të mureve të brendshëm 
dhe tavaneve, paraprakisht të 
suvatuara me llaç (çimento, gips, 
gëlqere), si dhe pllaka ngagips-
kartoni.

Përmbajtja duhet të përzihet me 6-7 
litra ujë për 25 Kg. Materiali duhet të 
jetë pa kokërriza dhe aplikohet me 
rrafshuese metali, miminum 1mm 
trashësi. Kohëzgjatja e përpunimit 
është 50-60 min. Lagështia e 
bazamentit duhet të jetë nën 2.5%.

NIVELER

MASË RRAFSHUESE ME 
BAZË ÇIMENTO DHE 
GËLQERE
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Të gjitha produktet duhet të ruhet në vend të mbyllur dhe të thatë,  në temperature optimale, pa lagështi dhe ngrica dhe të mos ekspozohet në diell. Në kushtet e ruajtjes sipas udhëzimeve, produktet kanë afat përdorimi 6 muaj

DEKORFIX  Fabrika për prodhimin e ngjyrave, ngjitësit, fasadave dhe llaqit


