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Alfix DuraPuds på EPS 80F
Såvel håndværkere som forhandlere har taget varmt imod de 3 nye Alfix 
DuraPuds produkter, som blev introduceret i maj. 

Klik på nedenstående og se billeder fra nogle af de første enfamiliehuse, som er blevet 
isoleret med EPS 80F og efterfølgende pudset med Alfix DuraPuds.
Se her

Nye murerøjne på en klassiker
Vores nyeste kollega i teknisk afdeling, Mikael Noe (murer og bygnings-
konstruktør), blev hurtigt begejstret for Alfix ReadyFlex, da han for 
første gang i efteråret 2013 stiftede bekendtskab med den færdigoprørte 
fliseklæber.

”Alfix ReadyFlex burde jo stå i enhver murers bil. Jeg kan virkelig se nogle fordele for de murere, 
som har mange små og forskelligartede opgaver i løbet af dagen. Ind og ud af byens lejligheder med 
spanden i hånden. Ingen vand til opblanding, intet svineri og bedst af alt; intet spild. Mureren kan bare 
gå i gang med det samme og efter endt arbejde, så er det hurtigt på med låget igen, og ReadyFlex er 
klar til næste opgave”, fortæller Mikael Noe. 

Alfix ReadyFlex er en fleksibel færdigoprørt fliseklæber, som har mange anvendelsesmuligheder. 
Det er et solidt produkt med langt flere fordele end begrænsninger. Den er yderst fleksibel, har en 
formidabel vedhæftningsevne, og så er den let at have med rundt på byggepladserne. Produktet fås i 3 
emballagestørrelser: 1,5 kg, 5 kg og 15 kg spande. En Alfix klassiker, som blev introduceret helt tilbage 
i 1988 men som bestemt stadig har sin klare berettigelse og faste plads i vores sortiment. Emballagen 
gennemgår ligesom den øvrige Alfix emballage et re-design i øjeblikket, og fremadrettet leveres 
fliseklæberen således i en blå emballage - ligesom de pulverbaserede fliseklæbere. 
Læs mere om ReadyFlex

Alfix til VM
Den 2. – 7. juli 2013 blev der afholdt VM i håndværksfag (World skills) i 
Leipzip i Tyskland.

Den Alfix sponserede flisemurer, Søren Hvidberg Henriksen, blev nummer 10 ud af 24 
internationale deltagere. Et resultat som på alle måder er anerkendt. Søren modtog 
tilmed en særlig medalje i konkurrencen for ”specielt veludført arbejde”. Den unge 
nordjydes kvalitetssans vidner i den grad om håndværkskompetencer med Ansvarlig 
styrke!
Se billeder her

http://www.alfix.com/Referencer/Danmark/durapuds_2013
http://www.alfix.com/Produkter/Flisekl%E6bere+Fix/readyflex.htm
http://www.alfix.com/Om+Alfix/Uddannelse/world_skills


Ny salgskonsulent på Sjælland
 
Den 1. august 2013 startede Morten Bach-Pedersen som ny salgskonsulent 
for Alfix i distriktet ”Sjælland og øer”.

Morten er 40 år og uddannet murer. Mens han arbejdede som murer, var han 
også deltids brandmand og røgdykker. Efterfølgende har han tilegnet sig vigtig 
salgserfaring fra henholdsvis Würth og Falck. Den nye Alfix mand er bosiddende i 
Frederikssund, hvorfra han vil køre ud og servicere forhandlere og håndværkere i 
hele sit distrikt. 

Vi er glade for at kunne byde Morten velkommen på Alfix holdet. Vi er sikre på, at han 
med sine solide håndværksmæssige kompetencer og tillidsvækkende personlighed vil 
være et aktiv på både byggepladser, hos forhandlere og for sine kollegaer i Kolding.

Alle salgs- og tekniske konsulenter i Alfix har nu en baggrund som enten murer eller 
bygningskonstruktør, hvilket sikrer vores konsulenter et både teoretisk og praktisk 
velfunderet erfaringsgrundlag at trække på i den daglige rådgivning til markedet.

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

Alfix ReadyFlex burde jo stå i enhver murers bil. Jeg kan 
virkelig se nogle fordele for de murere, som har mange små og 
forskelligartede opgaver i løbet af dagen.
- Michael Noe, murer og bygningskonstruktør, Alfix  

Spartelmasse modstår tung trafik
Hos Fredericia Shipping, som er bosiddende på havnen i Fredericia har man 
i en stor stykgodshal anvendt Alfix PlaneMix 50 til at lappe flere huller i et 
eksisterende betongulv.

Gulvet i hallen bliver konstant udsat for tung belastning i form af lastbiler, som kører 
ind og ud med gods. Flere 16 tons tunge trucks passerer også betongulvet jævnligt, når 
bilerne læsses, og det slider kraftigt på underlaget.

Virksomheden har løst problemet ved at prime hullerne med Alfix PlaneMixPrimer 
og efterfølgende spartle med Alfix PlaneMix 50 spartelmasse. Trods den tunge og 
frekvente trafik fremstår de spartlede områder stadigt intakte 1 år senere, så man må 
sige, at styrken i PlaneMix 50 har stået sin prøve. Næste gang, der skal lappes huller 
i betongulvene, vælges Alfix derfor igen udtaler Lars J. Kroman, Area Manager hos 
Fredericia Shipping.


