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Bassiner – tryghed for 
byggeledelsen og de udførende
Der bygges og renoveres et stort antal 
svømmebassiner i Skandinavien i disse år. 
Alfix er involveret i en del af dem, og senest er 
bassinprojektet i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
ved Herning kommet godt og sikkert i mål. 

Byggelederen udtaler:
”Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Alfix i 
projektet omkring Vildbjerg Sports- og Kulturcenter vedr. 
udskiftning af fliser i bassin. Der har været fokus på dét, 
det drejede sig om, og Alfix har været meget behjælpelig 
med teknisk support og vejledning. Jeg forestiller mig, at 
vi i et kommende bassin-projekt vil invitere Alfix med ind 
tidligere i processen, så vi allerede i den projekterende 
fase kan drage fordel af virksomhedens ekspertise 
inden for bassiner”, siger Jørgen Hermann Damsbo, 
bygningskonstruktør fra ÅF Buildings Denmark.

Ansvarlig byggeteknisk rådgivning før, under og efter 
en byggesag udgør kernen i den service, Alfix gerne vil 
levere til sine samarbejdspartnere, og derfor er Alfix 
ifølge teknisk leder Carsten Schultz (Alfix) taknemmelig 
for byggeledelsens ønske om i fremtiden at inddrage 
virksomheden endnu mere. 

Den udførende murer har denne oplevelse fra samme 
byggesag:

”Samarbejdet med Alfix i Vildbjerg har været helt i top. 
Som udførende murer i bassinprojektet har det været 
altafgørende at have Alfix med helt fra begyndelsen på 
de tidlige byggemøder, og dialogen har været virkelig god 
hele vejen igennem. Vi oplever, at der altid kommer en 
løsning, når Alfix er involveret pga. virksomhedens store 
erfaringsgrundlag med flisemontering og bassiner. Det giver 
både bygherren og os som udførende tryghed i arbejdet”, 
siger Lars Gade, Murermester og medejer i Børge Lind & 
Sønner A/S. 

Et løsningsorienteret og tillidsfuldt samarbejde mellem de 
forskellige parter i form af en tæt dialog er fundamentet 
for et godt og langtidsholdbart resultat, som alle kan se sig 
selv i og være tilfredse med. At den både udførende murer 
og bygherren har følt sig trygge i byggesagen, glæder 
også Carsten Schultz, da det netop er denne tryghed, som 
han og Alfix gerne vil opnå med sit bassin-system og den 
tilhørende tekniske support. 

Helt i tråd med udformningen af en lang række andre 
skandinaviske bassiner, er der i Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 
anvendt følgende Alfix produkter:
• Alfix PlaneMix S40 - bassin- og betonopretning
• Alfix 2K Tætningsmasse
• Alfix ProFix – fleksibel fliseklæber
• Alfix CeraFill 18 resistant – højstyrke fugemasse
• Alfix C2 Epoxyfuge

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter



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

Endnu en flot villa malet med Alfix facademaling!
Denne funktionalistiske liebhavervilla er netop malet med Alfix 
silikoneharpiksmalingen DuraDec 8000 SR i farven hvid. 

Bygherren ønskede en langtidsholdbar maling med et minimum af 
vedligehold, idet den tidligere anvendte facademaling ikke levede op til 
netop dette ønske. Den gamle facade blev hurtig begroet med alger og 
andet snavs. 
 
Alfix DuraDec 8000 SR har en holdbarhed på facaden på helt op til 
20 år, før den igen skal malerbehandles. Desuden er den ekstra 
modstandsdygtig over for uønskede alge- og smudsbegroninger. 
Malingen er udviklet og produceret på vores fabrik i Kolding. Et 
gennemarbejdet dansk kvalitetsprodukt – perfekt til det omskiftelige 
danske klima. 
Malingen er yderst diffusionsåben og fås i mange farver.
Læs mere. 

EM i Budapest - SKILLS
Herhjemme i Danmark forbereder danmarksmesteren Samuel Birk Axelsen fra 
murerfirmaet Lund & Staun A/S sig på det kommende EM i SKILLS (EuroSkills for 
håndværksfag). 

Den unge murer foretrækker heldigvis Alfix i hverdagen:

”Alfix har mega gode produkter. Når jeg anvender Alfix fra start til slut - helt fra primer til 
den sidste siliconefuge - så er resultatet derefter, perfekt”. 

Vi takker for de rosende ord. EM i SKILLS finder sted i Budapest i Ungarn fra d. 26.9-28.9, 
og Samuel er med som DM vinder fra SKILLS-konkurrencen i flisemurerfaget. 

Som hovedsponsor for flisemurerne ved DM, EM og VM i Skills glæder vi os til at følge 
det unge danske talent, der på billedet ses helt i hvidt. Samuel er her på træningslejr i 
København tidligere på sommeren sammen med unge talenter fra andre håndværksfag. 
Alfix har siden 2011 været hovedsponsor ved SKILLS konkurrencerne. 

Se også et TV indslag fra august om flisemureren her: 
https://www.tv2nord.dk/artikel/flisemurer-goer-sig-klar-til-em-jeg-taenker-paa-traene-
hele-tiden

Alfix DuraDec 8000 SR
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Vil du være med i klubben?
Murerklubben – Alfix Pro Club åbner nu for tilmelding til næste arrangement.

Pro Club blev indviet med succes i maj 2018. Klubben er et netværk for professionelle 
murere, hvor man både via netværksmøder og løbende dialog med Alfix og andre 
medlemmer kan sparre omkring en bred vifte af tekniske løsninger til eksempelvis 
flisemontering og facader. Nyheder tilgår (f.eks.) det enkelte medlem via mail eller i form 
af en lukket Facebook gruppe – kun for Pro Club medlemmer. 

Vi åbner nu for tilmelding til efterårets klubmøde, som afholdes på Alfix i Kolding. 
Mødet finder sted fredag d. 2.11.2018, og ét af de bærende temaer vil være 
”storformatfliser” og arbejdet med disse. 

Tilmeld dig her.

https://www.alfix.com/proclub

