
XILIX GÉL FONGI+   

a rovar- és gomba károsodott faanyagok megelőző és megszüntető kezelésére  

Új faanyagvédőszer a hazai piacon! 

A Nyugat-Európa szerte népszerű, egyedi innovációs gyártási technológiájának köszönhetően 

rendkívül hatékony termék külföldön már több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik. A 

francia gyártó termékét Magyarországon az idén kezdik megismerni a szakemberek. Ha igazán 

hatásos és hosszútávú védelmet keres faanyagának, ismerje meg Ön is a XILIX GÉL-t! 

Mivel védik a gomba- és rovarkárosodástól a Notre Dame és sok más híres európai műemlék tetőszerkezetét?  

XILIX GÉL FONGI+ faanyagvédőszerrel!  

 

 

Miben más a XILIX  

 

Miben más a XILIX GÉL FONGI+ a hazai piacon lévő faanyagvédő szerekhez képest? 

Mély beszívódás: független laboratóriumi vizsgálatok igazolják, hogy – a hazai piacon 

lévő termékek pár mm-es beszívódásával szemben – a termék 30 mm-nél is 

mélyebbre beszívódik és fixálódik, így ott hat, ahol a kártevők vannak. 

 

Kettő az egyben - egy termék gomba- és rovarkárosodásra: más termékekkel 

szemben nem kell külön kezelést végezni gomba és rovar károsodás ellen, a XILIX – 

mint a neve is jelzi – kiegészítésre került gombaölő hatóanyaggal is. 

 

Egyedi állag: gél állagának köszönhetően nem csöpög, nem folyik, függőleges 

felületen is jól tapad, így a kezelés sokkal egyszerűbb, kevesebb furatozást is igényel, 

illetve kevesebb anyagveszteséggel is kell számolni. 

 

Gazdaságos felvitel: akár a védőszer felviteléhez szükséges munkaidő 1/3-a is 

megtakarítható. Miért? 

✓ mert egyszeri kezeléssel felvihető a szükséges mennyiség (más hazai termékek 

előírásai kétszeres kezelést írnak elő, de előfordul tízszeres kezelési előírás is a 

szükséges száradási időt nem is említve).  

✓ a termék felvitele airless pumpával javasolt, amellyel egy gyakorlott munkás 40 

m2 felületet is képes 1 óra alatt lekezelni.  

✓ A kezelés – más termékekhez képest – csak minimális furatozást igényel, amely 

jelentősen csökkenti a kezelési időt (nem kell furatokat készíteni, majd azokat 

feltölteni és lezárni), illetve nem bontja meg a faanyag statikai szerkezetét.  

Emberi egészséget, környezetet nem károsít: a rovar- és gombaölő hatóanyagok – az 

egyedi bevivő anyagnak köszönhetően - 1-2 nap alatt fixálódnak, azt követően a 

faanyagban maradnak, ezért lakókörnyezetben is alkalmazható. A teljes száradási 

folyamat után a faanyag bármilyen fedőréteggel kezelhető. 

10 év gyártói garancia: a gyártó – egy webfelület segítségével - írásos garancialevelet 

állít ki az előírásoknak megfelelően felvitt munkaterületre nevesítve, amely 10 évig 

garantálja a termék hatékony működését.  

Tudjon meg még többet termékünkről és nézze meg mit nyújt Önnek az Agrosol 2000 

Kft, mint forgalmazó az alábbi weblapon: www.epületfavedelem.hu  

2019.01.01-től termékünket megtalálja a TERC-ben is! 

További információ és felvilágosítás: a 06/30-243-3155 vagy 06/28-545-506 

telefonszámon. 

http://www.epületfavedelem.hu/

