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Nye kompetente medarbejdere
Den 1. september 2014 startede 2 nye Alfix medarbejdere: 

Henrik Kristoffersen: Henrik er ansat som Key Account Manager (KAM) til servicering 
af det norske marked. Henrik er som vores øvrige salgskonsulenter uddannet murer og 
har i flere år arbejdet med faget i Norge. Desuden har Henrik mange års salgserfaring 
fra andre brancher. Vores nye KAM vil lejlighedsvis kunne træffes i Kolding, da han får 
en travl hverdag, der vil veksle mellem kontordage i Danmark og besøg i Norge hos 
forhandlere, entreprenører og på byggepladser. 

Thomas Wiborg Jessen: Thomas er ansat som ny Teknisk rådgiver i Kolding. Thomas 
er også uddannet murer, og i tillæg til dette er han bygningskonstruktør. Alle tekniske 
rådgivere i Alfix har denne faglige baggrund, hvilket sikrer såvel forhandlere som 
håndværkere en seriøs og professionel byggeteknisk rådgivning. 

Alfix byder begge nye medarbejdere varmt velkomment - med ansættelsen af Henrik og 
Thomas står det samlede Alfix hold nu endnu stærkere.

Produktnyhed! Facadepuds til 
porebeton i farven cementhvid
Vores populære struktur- og filtsepuds Alfix DuraPuds 804 fås nu i en 
cementhvid udgave uden farvepigmenter. 

Denne udgave er væsentligt billigere end sin hvide søster DuraPuds 804 – hvid. Den 
cementhvide udgave er også egnet til isolering, pladeunderlag og porebeton, da alle 
tekniske og forbrugsmæssige egenskaber er ens – forskellen ligger blot i farven og 
prisen. 

DuraPuds 804 cementhvid er derfor et fornuftigt valg, hvis facaden efterfølgende 
ønskes pudset eller malet med de langtidsholdbare silikoneharpiksprodukter DuraPuds 
800 SR (indfarvet puds) eller DuraDec 8000 SR (facademaling).

Læs mere om DuraPuds 804 her

http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/durapuds-804


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

Succes med silikoneharpikspuds
Siden introduktionen i marts 2014 er salget af det nye Alfix pudsprodukt 
DuraPuds 800 SR steget betragteligt. 

Pudsproduktet er let at arbejde med; det er yderst diffusionsåbent; har en 
langtidsholdbar virkning på facaden, og så fås Alfix silikoneharpikspudsen i mange 
spændende standardfarver.  Se farverne her

Læs mere om produktet her

Anvend Alfix fugemasse til udfordrende 
glasmosaikker
Selvom flisemoden er i konstant udvikling, er transparente glasmosaikker og 
glasfliser stadig populære. Til forskel fra traditionelle flise- og mosaiktyper, 
fremstillet af ler og natursten, er glasmosaikken og glasfliserne lavet af 
transparent glas med farvelagt bagside.

Når der anvendes transparente glasmosaik- og glasfliser, ses den færdige fuge meget 
tydeligere end ved almindelige fliser, da fugernes sider bliver synlige ned gennem flisen.

Håndværk
Med et øget fokus på fugens færdige finish, stilles der naturligvis store krav til selve den 
håndværksmæssige udførelse, fordi resultatet skal være både visuelt tilfredsstillende og 
langtidsholdbart.
Misfarvede fuger med mørke områder under glasfliserne er et fænomen, der kan opstå, 
efter at baderummet er taget i brug. Fugerne ser pæne og ensfarvede ud gennem de 
første 1 - 4 uger, men så begynder fugerne at blive stedvist mørkere, og der dannes 
mørke skjolder under glasfliserne.
Årsagen til fænomenet er fugt! Når baderummet bruges, overrisles fliser og fuger med 
vand. Vandet trænger ind gennem fugerne og ophobes i fliseklæberen under fliserne. 
På grund af fliserne bremses udtørringen, og fugten forbliver bag fliserne. Endvidere er 
underlaget ofte udført med en vandtæt membran, der forhindrer, at vand og fugt kan 
trænge bagud.
Da udtørring således kun kan ske gennem fugerne, vil selv en længerevarende periode 
uden ny vandpåvirkning normalt ikke kunne fjerne fugten og dermed misfarvningerne.

Anvend de rigtige fuger
For at undgå mørke fuger og fugt under fliserne skal vand- og fugtindtrængning i 
fugerne helt undgås, og derfor bør traditionelle fugemasser slet ikke anvendes i 
forbindelse med montering af transparente glasmosaik og glasfliser. 
Alfix har gennemført en række test, hvor betydningen af forskellige underlag, 
fliseklæbere og især fugemasser er blevet testet.
Resultaterne var tydelige: Med Alfix C2 Epoxy- og Alfix CeraFill colour fuger var der 
ingen mørke/misfarvede fuger i modsætning til de testemner, som blev fuget med 
traditionel fugemasse. 

Alfix har udarbejdet en vejledning til montering af transparente glasmosaik-, marmor- og 
glasfliser som kan findes her
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Standardfarver DuraPuds 800 SR

Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne oversigt. Farverne er kun vejledende. 
Rekvirer farveprøve hos Alfix A/S - oplys ønsket farve og anvendelse.

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_standardfarver_durapuds_800_sr.pdf
http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/durapuds-800-sr
http://www.alfix.com/teknisk-service/tema/flisemontering/glasmosaik

