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2 nye højkvalitetsprodukter til facader
Alfix har netop introduceret 2 nye produkter: Alfix DuraPuds 800 SR – en 
silikoneharpikspuds og Alfix DuraDec 8000 SR – en silikoneharpiksmaling.  

Alfix DuraPuds 800 SR er en hvid færdigoprørt slutpuds på basis af silikoneharpiks 
med en kornstørrelse på 1,5 mm og en konsistens, der gør den meget nem at arbejde 
med for den udførende håndværker. Produktet får følgeskab af DuraDec 8000 SR, en 
hvid kvalitetsmaling baseret på silikoneharpiks - perfekt til udsatte facader. Begge 
produkter giver husfacaden en ekstrem lang holdbarhed, således at facaden kan stå 
helt op til 15-20 år, før den kræver en genbehandling med puds eller maling.

Produkter på basis af silikoneharpiks tilhører den absolutte superliga 
kvalitetsmæssigt, så der er virkeligt mange fordele både for den udførende og 
bygherren. Både Alfix DuraPuds 800 SR og DuraDec 8000 SR er lette at arbejde med, 
og så forebygger de samtidig dannelse af begroninger og snavs. Det danske klima 
udgør en stor udfordring i forhold til vedligehold af hvidmalede og pudsede huse, så 
der er selvsagt fokus på især modstandsdygtighed over for bl.a. algevækst. 

De nye produkter leveres i flotte grå genbrugs-plastspande, som indeholder 
henholdsvis 15 kg puds og 9 liter kvalitetsmaling. Begge produktnyheder kan på 
bestilling farvetones i henhold til NCS systemet. 

Læs mere om pudsprodukterne her

Byggeri ’14 messen – Alfix klædt i 
grønt igen
Den store byggerimesse afholdtes i Fredericia i dagene den 25. – 28. februar 
2014, og temaet for Alfix standen var denne gang ”Den grønne byggeplads”. 

Messestanden var bygget af FSC certificeret træ, og en gammel ombygget 
byggecontainer fungerede som kombineret café, produktdisplay og depotrum. 
Temaet med miljøhensyn og genbrug var en naturlig opfølgning på Alfix́ s modtagelse 
af Byggeriets Miljøpris i 2012. Standen skulle give de besøgende en oplevelse af 
at være til stede på en aktiv byggeplads med en arbejdende murer, som i praksis 
demonstrerede, hvordan man anvender Alfix facadepuds på EPS isolering. Om 
messen udtaler Salgschef i Alfix Hans Hoff:  

”Der var stor interesse for vores produktnyheder på messen, og det er vores 
oplevelse at både forhandlere, håndværkere og boligejere virkelig efterspørger 
modstandsdygtige puds- og malingstyper, som kan holde alger og begroninger på 
afstand fra facaden. Vores forventning er derfor, at DuraPuds 800 SR og DuraDec 
8000 SR får en god introduktion til det danske marked”, siger Salgschef i Alfix – Hans Hoff.

Se film fra messen her

http://www.alfix.com/Produkter/pudsprodukter
https://www.youtube.com/watch?v=czsftRVrlLs&feature=c4-overview&list=UU1UreinoiPoeuZBzvX9_Z2g
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Der var stor interesse for vores produktnyheder på messen, og det 
er vores oplevelse at både forhandlere, håndværkere og boligejere 
virkelig efterspørger modstandsdygtige puds- og malingstyper. 
- Hans Hoff, salgschef, Alfix 

Diplom for højeste kreditværdighed 
gennem 10 år – det er guld værd! 
Alfix er blevet tildelt et eksklusivt guld-diplom som bevis på virksomhedens 
soliditet. Således er Alfix blandt dette års blot 79 danske virksomheder, 
der gennem de sidste 10 år i træk har opnået en AAA-rating for højeste 
kreditværdighed.

”Vi glæder os over, at vores økonomiske fundament er så solidt – det giver tryghed for 
vores medarbejdere, at arbejdspladsen hviler på et pålideligt og troværdigt grundlag. 
Men også kunder og slutbrugere har gavn af at handle med en leverandør, som arbejder 
langsigtet og ansvarligt på at sikre en sund økonomi”, siger Marketingchef Anders 
Bertelsen Toft.

Alfix CeraFill 10 colour sort grå – ny 
recept
Vi har justeret på recepten for fugemassen CeraFill 10 colour i farven sort grå. 
Fugemassen får med den nye recept en mørkere og mere intens farve end tidligere, 
hvilket er efterspurgt i markedet. Derfor står følgende anført på både 5 kg og 20 kg 
poserne i en overgangsperiode fremadrettet: New product formulation – New colour. 

Vær opmærksom på ikke at bruge den gamle version af fugemassen CeraFill 10 colour 
sortgrå til fugeopgaver i samme byggeprojekt, da farverne afviger fra hinanden.

Alfix tager for 4. år i træk ansvar for  
DM i Skills
Vinderen 2014 i faget ”Flisemurer” blev den unge murerlærling Kasper Hansen 
fra Aabenraa - EUC Syd. Her ses talentet sammen med Undervisningsminister 
Christine Antorini i Gigantium i Aalborg slut januar.

Til dagligt arbejder Kasper Hansen hos det sønderjyske firma Apos, Andr. Petersen & Søn.  
Et stort og stærkt tillykke til Danmarks dygtigste murerlærling! 

Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser (SKILLS) blev en ren publikumsmagnet og 
satte i år ny rekord med hele 42.000 besøgende. Alfix er hovedsponsor for flisemurerfaget 
og kontrakten med SKILLS Danmark inkluderer også det nationale mesterskab i 2015 og 
verdensmesterskabet i Brasilien i 2015. 

Sponsoratet matcher virksomhedens ønske om at støtte dygtige unge talenter, og aftalen 
muliggør samtidig, at deltagerne får nogle af markedets absolut bedste fliseklæbere og 
fugemasser at arbejde med under konkurrencerne. 


