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Mød Lindy og Alfix på 
Byggerí 16
BYGGERI 1́6 messen skydes i gang d. 1. – 4. marts 
2016 i Messe C - Fredericia, og i år får Alfix følgeskab 
af den muntre murer fra TV: Lindy Aldahl.  

”Jeg har altid brugt Alfix - det er simpelthen de bedste 
danske murerprodukter til fliser og facader”, udtaler Lindy, 
som i hverdagen er selvstændig murer med sit eget firma 
Aldahl Byg og en loyal bruger af Alfix produkter.

Vores igangværende forårskampagne ”Rigtige murere 
bruger Alfix!” har netop reference til den velkendte TV-serie 
fra DR med en flok jyske håndværkere, hvor den nordjyske 
murer i mange udsendelser var helt i front. 

Vi glæder os til at byde velkommen på vores stand D-6320 
– alle dage fra 9.30-17.00. Ud over Lindy og præsentation af 
spændende produktnyheder vil Alfix standen traditionen tro 
være en arbejdende stand, hvor gæsterne kan opleve Alfix 
produkter i brug. Vi byder også gerne på en kop bæredygtig 
kaffe serveret af vores dygtige barista. 

Se mere om messen her: http://byggerimessen.dk/

http://byggerimessen.dk/


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

Nyhed: Hurtighærdende Alfix fugemasse 
til natursten
Alfix QuickFuge 8 premium er navnet / søsterproduktet til den nye 
naturstensklæber Alfix QuickFix premium. Fugen møder markedet for første 
gang på BYGGERI 1́6.

QuickFuge 8 premium er velegnet til sarte natursten, som f.eks. lys marmor, og den 
kan anvendes til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaik. Som navnet angiver, er 
der også med fugen tale om hurtighærdende egenskaber (Quick) af højeste kvalitet 
(premium). 

Produktet modvirker misfarvninger og udblomstringer, som kan være en stor udfordring 
ved sarte naturstensfliser. Desuden er fugen vand- og smudsafvisende, hvilket er til stor 
glæde for bygherren, der slipper for hyppig rengøring af fugerne. 

For mureren betyder anvendelsen af QuickFuge 8 premium, at fugen selv ved 
hårdtbrændte fliser hærder hurtigt op og bliver klar til afvaskning uden risiko for, at fugen 
vaskes for dybt ned. Derudover er fugen allerede gangbar efter 3 timer. Flisebelægningen 
kan således afsluttes hurtigt og effektivt med et stærkt og holdbart resultat til følge. 

Alfix QuickFuge 8 premium leveres i 4 flotte farver: Stålgrå, Koksgrå, Sortgrå og Jura 
beige. Emballagen er 5 kg plastlaminerede og FSC certificerede papirposer.

Læs mere om produktet 

Ny grøn naturstensklæber nomineret til 
Byggeriets Miljøpris
Alfix QuickFix premium er en ny hurtighærdende naturstensklæber, som 
introduceres på BYGGERI 1́6 messen. Fliseklæberen er gennemgående miljø- og 
arbejdsmiljøvenlig, og den er derfor nomineret til den eftertragtede miljøpris.

Som navnet på den nye specialklæber indikerer, er der tale om en hurtighærdende 
klæber, der tilhører premium-segmentet – et absolut højkvalitetsprodukt. Klæberen 
er tilmed udviklet og produceret under skrappe miljøhensyn, ligesom vi har valgt at 
give hensynet til slutbrugerens arbejdsmiljø ved anvendelse af klæberen en meget høj 
prioritet. 

QuickFix premium er grundet dens indhold af lette bæredygtige fyldstoffer meget let at 
bearbejde for mureren, og så modvirker den misfarvning og udblomstringer i fliserne, 
hvilket er en stor gevinst. Udblomstringer i naturstensfliser er et velkendt fænomen, hvis 
ikke den helt rigtige klæber anvendes til montering. QuickFix premium kan anvendes 
indendørs i såvel tørre som våde rum, og den er gangbar og klar til fugning allerede efter 
3 timer. Flisemontering og fugning kan dermed færdiggøres samme dag, hvilket betyder, 
at mureren sparer kostbar tid på byggepladsen. 

I tillæg hertil har klæberen en meget lav emission og tilhører kategorien EC1 plus - et 
kvalitetsstempel for godt indeklima. Endelig leveres den som de øvrige Alfix produkter i 
FSC certificerede sække, hvilket garanterer, at papiret til sækkene kommer fra ansvarligt 
skovbrug. 

I 2012 vandt Alfix den eftertragtede miljøpris for sin miljø- og arbejdsmiljøstrategi, hvor 
H.K.H. Kronprins Frederik overbragte diplomet. Om vi denne gang kan tage den grønne 
pris med hjem på bagrund af fliseklæberen Alfix QuickFix premium er naturligvis helt op 
til nomineringskomiteen. Håbets farve er som bekendt grøn, og grønt er håbet i Kolding.  

Læs mere om produktet

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_pi_0.215_quickfuge8_premium.pdf
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_pi_0.115_quickfix_premium.pdf


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

Alfix støttede DM i Skills for 6. år i træk
Alfix var igen hovedsponsor for ”Flisemurerne” ved dette års DM i Skills - 
danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser.

Alfix ønsker at tage et medansvar for de unge flisemureres uddannelse, og derfor tilbyder 
virksomheden de unge håndværkere gode solide danske produkter at arbejde med. 
Alfix støtter organisationen økonomisk såvel som materialemæssigt ved de forskellige 
konkurrencer.

”Ved dette års DM i SKILLS monterede talenterne fliser i Alfix LetFix less dust, 
vores fleksible og støvreducerede fliseklæber. Efterfølgende blev der fuget med 
universalfugemassen Alfix CeraFill 10 colour. Det var igen i år en fornøjelse at se det høje 
niveau blandt deltagerne, og det glæder os, at der ved en event som denne bliver sat 
fokus på det solide håndværk og de mange muligheder, som åbner sig for de unge, når de 
har en gennemført erhvervsuddannelse at komme videre på”, siger Anders Bertelsen Toft, 
direktør (COO) i Alfix.

Den store konkurrence blev afviklet i Messe C i Fredericia d. 4 - 6. februar 2016, og 
messen fik blandt andet fint besøg i form af Statsminister Lars Løkke Rasmussen, som 
overrakte præmier til vinderne. 

Årets bedste flisemurer blev Frederik Nielsen (M. Thomsen Støtt Aalborg A/S) - Tech 
College Aalborg. 

Et stærkt tillykke her fra Alfix. 

Det var igen i år en fornøjelse at se det høje niveau blandt 
deltagerne, og det glæder os, at der ved en event som denne 
bliver sat fokus på det solide håndværk
- Anders Bertelsen Toft, direktør i Alfix.


