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Derfor bør du overveje radonsikring af dit hus
Radon er en naturligt forekommende, men sundhedsskadelig radioaktiv luftart, som findes 
i undergrunden. Radon kan trænge ind i boliger og kan give øget risiko for lungekræft. 

Radon står for op mod halvdelen af den samlede bestråling i Danmark.
Boligens radonindhold kan nedbringes på følgende måder:

1. Hyppig og grundig udluftning kombineret med god ventilation, der sikrer hurtig  
fortynding og fjernelse/ fortrængning af radonholdig luft

2. Sikring af tæthed mod jorden
3. Sikring af undertryk i grus- og isoleringslaget under boligens gulvniveau

Med Alfix Tætningsmasse kan boligejeren effektivt forhindre enhver indtrængning 
af radonstråler ved rør, afløbsinstallationer og lignende, eller hvor der kan forekomme 
gennemgående revner og sprækker i f.eks. betongulve. 

Læs mere om Alfix løsningen her!

Radonmængden i undergrunden varierer fra kommune til kommune og fra område til område. 
Læs mere om radonrisikoen i din kommune (Danmark) her:  
http://boligejer.dk/guide-radon/0/26

Se også informative (og måske bekymrende) film om radon og sundhedsrisikoen ved 
luftarten (dansk version): http://boligejer.dk/hvad-er-radon

Revner i væg- og gulvkonstruktioner gør, 
at radon kan trænge ind i boligen

http://www.alfix.com/teknisk-service/tema/radonsikring/radonsikring-alfix-taetningsmasse
http://boligejer.dk/guide-radon/0/26
http://boligejer.dk/hvad-er-radon


A n s v a r l i g  s t y r k e

Ny medarbejder i administrationen
Den 1. december 2016 starter Mette Hesel Sørensen som intern salgs- og 
eksportkoordinator i Alfix. 

Mette er uddannet markedsøkonom fra Århus Købmandsskole, og hun har i mange 
år arbejdet som salgssupport / eksportsælger i virksomheden Lilly A/S i Vejle. Hun 
glæder sig nu til at prøve kræfter med byggeriet som branche og til en udadvendt, 
servicerende og koordinerende stilling i Alfix. Det bliver en funktion med mange 
forskellige kontaktflader, hvilket hun har stor erfaring med, og som Mette trives i. 
Vi byder varmt velkommen til Mette og håber, at vores samarbejdspartnere vil  
gøre det samme.

Farvel til god kollega
I midten af december tager vi afsked med Mette B. Lund, som i mange 
år har arbejdet med internt salg i administrationen, hvorfra hun har 
serviceret såvel kunder, slutbrugere og leverandører. En stor tak til 
Mette for mange års samarbejde, flot loyalitet og glimrende kollegialt 
samvær – vi ønsker Mette alt det bedste med hendes videre karriere, 
som vil udfolde sig i Norge.  

I forhold til læsket kalk, der anvendes som over-
fladebehandling i mange stalde, så har Alfix DuraDec 
cement maling en væsentlig bedre vedhæftningsevne 
- Lars Mikkelsen, landmand, Hammelev

Alfix cementmaling har fundet vej til 
landbruget
Cementmalingen Alfix DuraDec cement er blevet en populær erstatning for 
kalk, som traditionelt har været anvendt af danske landmænd til behandling af 
vægge. 

Én af de tilbagevendende opgaver i mange landbrug er den årlige udbedring af stalde, når 
dyrene om foråret er sat på græs. Der opstår løbende slitage og skader på murværk, og 
stalden skal samtidig desinficeres. Her har kalk oftest været anvendt grundet lav pris og 
desinficerende egenskaber. 

Om anvendelsen af Alfix DuraDec cement siger landmand Lars Mikkelsen – Hammelev i 
Sønderjylland: 

”I forhold til læsket kalk, der anvendes som overfladebehandling i mange stalde, så har 
Alfix DuraDec cement maling en væsentlig bedre vedhæftningsevne til væggene. 
DuraDec cement er meget slidstærk, malingen smitter ikke af som kalk; den er nemmere 
at rengøre, og så har den en lang holdbarhed”. 

Ifølge landmanden kan der gå op til 4 år, før man igen skal påføre maling, 
hvilket er en væsentlig forbedring sammenholdt med en kalkbehandling. 
Som en ekstra bonus bliver cementmalingen fra Kolding solgt til en yderst 
venlig pris i byggecentrene – den fås for under 200 kr. pr. spand, hvilket er 

lavere end tilsvarende malinger fra andre brands.   
Se flere fotos fra staldene her!

Læs mere om Alfix DuraDec cement

Se film om anvendelse af DuraDec cement

Juleferie
Alfix holder lukket i julen fra torsdag den 22. december 2016 kl. 14 
og frem til søndag den 1. januar 2017.  Mandag den 2. januar 2017 er vi igen klar til at servicere vores 
samarbejdspartnere, og vi glæder os til de mange nye spændende 
opgaver, som det nye år vil bringe.  
Med ønsket om en Glædelig Jul og et rigtig stærkt Nytår!

http://www.alfix.com/referencer/landmand-hammelev
http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/duradec-cement
https://www.youtube.com/watch?v=-j9u5R19Zos

