
CLASSIC!

JUNI 2015

En klassiker er født – av profesjonelle murere til profesjonelle murere. I juni 2015 
lanserer Alfix en helt ny universalfugemasse: Alfix CeraFill 16 classic.

Med «classic» får mureren en rasjonell og enkel arbeidsprosess som garanterer en fuge med 
høy fyllingsgrad.

«Den nye Alfix-fugemassen heter ’classic’ til etternavn. Det er nemlig en klassisk fugemasse 
som er utviklet og testet i samarbeid med profesjonelle murere og skreddersydd til nettopp 
murerens behov. Fugemassen er av høy kvalitet, har en smidig konsistens og kan brukes 
til dryssing. CeraFill 16 classic fås i de tre mest populære fargene: grå, lysgrå og koksgrå. 
Mer komplisert trenger det ikke være å utføre klassisk kvalitetsfuging», sier Allan Nielsen, 
teknisk sjef i Alfix. 

Fugemassen kan brukes til fliser, klinker og mosaikk med moderat eller lav sugeevne.

I likhet med Alfix CeraFill 10 colour er CeraFill 16 classic en universalfugemasse. De to Alfix-
fugemassene har imidlertid hver sin profil: CeraFill 10 colour-fugen utmerker seg ved at den 
er vann- og smussavvisende og kan fås i mange ulike farger, mens nye CeraFill 16 classic 
representerer den enkle fugen som også egner seg til dryssemetoden, noe som betyr at 
fugen kan fylles helt opp.

De ulike produktprofilene avspeiler seg derfor også i prisen – nye CeraFill 16 classic er et 
billigere alternativ til CeraFill 10 colour.

Se produktinfo for Alfix CeraFill 16 classic

Visste du dette?  
Navnet CeraFill er sammensatt av de to 
engelske ordene «ceramic» (keramiske 
fliser) og «fill» (fylle i). Alfix-fugene har 
vært kjent under navnet CeraFill siden 
begynnelsen av 1990-tallet. 

Produktnyhet! En klassiker er født   

http://www.alfix.com/no/fugemasse/cerafill-16-classic
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Området er karakterisert av stor kompleksitet
- Allan Nielsen, teknisk sjef hos Alfix

Høy teknisk kompetanse er et krav
Alfix har i mer enn 40 år levert produkter til svømmebassenger i Skandinavia. 
Paletten av spesialistprodukter er nå utvidet slik at enda flere av fremtidens 
komplekse bassengkonstruksjoner kan prosjekteres og bygges med solide 
danske produkter.  
 
Planlegging kombinert med et tett og tillitsfullt samarbeid mellom alle involverte parter 
er av avgjørende betydning, når det er snakk om krevende konstruksjoner i aggressive 
miljøer, noe som er tilfellet i store svømmebassenganlegg. 

«Området er karakterisert av stor kompleksitet, og det er behov for spesialister med 
kunnskap og erfaring på et byggeteknisk høyt nivå – både hos de prosjektansvarlige, hos 
de som utfører arbeidet, og hos materialeleverandørene», sier teknisk sjef, Allan Nielsen.

Alfix har nettopp lansert to nye spesialprodukter for bassenger: Avrettingspussen Alfix 
PlaneMix S40 og silikonfugen Alfix P-Silicon. PlaneMix S40 har en eksepsjonelt god 
festeevne og trykkstyrke, noe som er avgjørende for bruk i svømmebassenger som må 
kunne tåle et konstant trykk fra mange liter vann. P-Silicon er spesialutviklet for områder 
med kontinuerlig vannbelastning, og er derfor det perfekte valget til svømmebassenger.

«Bygging av svømmebassenganlegg er komplisert, og hvis det er snakk om 
konkurransebassenger, må konstruksjonen overholde veldig strenge krav til nøyaktige 
mål. Med Alfix PlaneMix S40 sikrer vi at lengden i konstruksjonen stemmer på 
millimeteren, og det gir en avgjørende trygghet for murerne som må utføre arbeidet», 
sier teknisk sjef, Allan Nielsen.

Avrettingspussen og silikonfugen kompletterer Alfix’ brede sortiment til bassenger, og 
de to produktnyhetene er allerede brukt på Slagelse Sygehus i et terapibasseng og 
senest i bassenget i Lalandia i Billund. Begge prosjektene er gjennomført våren 2015, 
og murerne har gitt veldig gode tilbakemeldinger på produktene både når det gjelder 
forarbeidsmuligheter og kvalitet.

Les om Alfix PlaneMix S40 her

Allan Nielsen, teknisk sjef hos Alfix

http://www.alfix.com/no/sparkelmasse-mix/planemix-s40


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

Black-109  (Gælder kun Alfix DuraDec 8000 SR)

Sea-601

Copenhagen-103

Amber-300

Oslo-104

Orange-301

Lava-107

Amethyst-700

Forest-500

Stockholm-200

Beige-203

White-100

Skagen-302

Graphite-106

Anthracite-108

Sky-600

Terracotta-201

Mocha-202

Antique-101

Steel-105

Sand-102

Citrus-400

Standardfarver DuraPuds 800 SR / DuraDec 8000 SR

Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne 

oversigt. Farverne er kun vejledende. 

Rekvirer farveprøve hos Alfix A/S - oplys ønsket 

farvenummer og anvendelse.

alfix.co
m

alfix.com
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22 standardfarger til fasaden
Alfix’ to toppkvalitetsprodukter til fasader, Alfix DuraPuds 800 SR (ferdigblandet 
puss) og Alfix DuraDec 8000 SR (maling), fås i opptil 22 flotte standardfarger. 

De to silikonharpiksbaserte produktene er begge diffusjonsåpne, vannavvisende og 
motstandsdyktige mot grodannelse og smuss. Dette er viktige fordeler for byggherrer 
som ønsker så vedlikeholdsfrie pussede eller malte fasader som mulig, med en holdbarhet 
på fasaden på opptil 15–20 år.  

Sammen med det brede fargeutvalget oppnår byggherren dermed mange fordeler ved å 
velge topp kvalitet fra Alfix. Se de flotte fargene her.

Se flyeren ”Facadefarver”

”Ansvarlig styrke” - et løfte!
Slagordet «Ansvarlig styrke» er vårt løfte til markedet. Alfix’ slagord sier noe 
om følgende:

Produktenes høye kvalitet. Svært godt feste til underlaget er et gjennomgående 
karaktertrekk for samtlige Alfix-produkter. Alfix-produktene har høy kvalitet og stor 
styrke. 

Profesjonell byggeteknisk veiledning. Alle salgskonsulentene våre har 
håndverksmessig bakgrunn som murere, og de tekniske rådgiverne våre er både 
murere og bygningskonstruktører. Denne tekniske styrken gjør at både forhandlerne, de 
prosjektansvarlige og håndverkerne kan være trygge på at vi alltid veileder på et solid 
grunnlag av ansvarlig byggeteknisk erfaring og kunnskap.  

Bedriftens omtanke for miljø og arbeidsmiljø. Som dansk produsent tar vi ansvar 
for miljøet og arbeidsmiljøet for så vel medarbeidere og forhandlerpersonale som de 
utførende håndverkerne. Vi kan for eksempel nevne at all sekkeemballasje er fremstilt 
av FSC-sertifisert papir som kommer fra bærekraftig skogbruk. På arbeidsmiljøsiden 
har vi blant annet valgt å levere produktene våre i sekker med et innhold på maks. 20 
kg slik at medarbeidere, forhandlerpersonale og håndverkere ute på byggeplassene skal 
slippe altfor tunge løft. De mange bærekraftige aktivitetene våre resulterte i at vi i 2012 
mottok Byggeriets Miljøpris for vårt strategiske arbeid med å forbedre så vel miljø som 
arbeidsmiljø. 

Les mer om Ansvarlig styrke her

Liebhaverbolig, Odense

http://www.alfix.com/media/com_reditem/files/customfield/524/c4508f7e227e671f963f96f608c5310c91316284117792dd328545a48f5c736d.pdf
http://www.alfix.com/no/hvorfor-velge-alfix

