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Slitesterk fasade med Alfix
1. mai 2013 utvidet vi Alfix DuraPuds-sortimentet med tre nye solide og 
gjennomtestede fasadeprodukter – en fordobling av antall produkter i 
sortimentet:

• DuraPuds 615: En vannavvisende sokkelpuss til pussing på betong, leca, murstein 
og EPS/XPS. DuraPuds 615 kan stå alene eller males. Leveres i grått.

• DuraPuds 830: Et fleksibelt og lett fasadelim med bæredyktige lettfyllstoffer til 
oppliming av fasadeisolering og lagtykkelser opptil 30 mm.

• DuraPuds 804: En fleksibel, innfarget hvit struktur- og filtepuss som brukes som 
sluttpuss på isolering.

Samtidig har vi utvidet profilsystemet til fasader betydelig.
Alfix er den første danske produsenten av fasadepuss som har bestått branntesten 
SP Fire 105. Testen er utført ved det anerkjente testinstituttet SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Alfix DuraPuds 800-serien oppfyller dermed kravene til brannsikring 
i forbindelse med utvendig isolering, og kan brukes i forbindelse med EPS 80F-isolering. 
DuraPuds 800-serien (DuraPuds 830, DuraPuds 810 og DuraPuds 804) kan selvfølgelig også 
brukes på fasadeplater av mineralull.
Alfix er klar for enda flere oppgaver innenfor fasadepuss – uansett om produktene 
skal brukes på faste underlag som tegl, maskinsten og kalksandsten, på sokler eller til 
isoleringsløsninger med enten EPS eller mineralull. 
Se alle fasadeproduktene her

Mindre poser – bedre arbejdsmiljø
Framover ønsker Alfix å levere poser til trelast og byggemarkeder som har 
en maksimal vekt på 20 kg. 

I forbindelse med dette har vi utarbeidet og lansert en helt ny og med 
tidsbesparende emballasjedesign. Vi kommer til å bytte ut den eksisterende 
emballasjen med nye 10 cm kortere poser fortløpende.

Kortere poser bidrar til en rekke svært velkomne forbedringer av arbeidsmiljøet 
– både for Alfix, forhandlerne og sluttbrukerne. Vår egen plukkrobot kan nemlig 
håndtere de kortere og dermed mer fylte posene bedre, og medarbeiderne på 
plukklageret slipper de mange daglige tunge løftene av produkter – et stort pluss for 
vårt interne arbeidsmiljø i virksomheten. 

De nye 20-kilosposene skåner både forhandlerne og sluttbrukerne, som slipper å 
løfte like tungt som før, og den kortere og mer kompakte poseformen gjør det også 
enklere å håndtere produktet.

De første posene i kort versjon er de nye DuraPuds-produktene (DuraPuds 615, 
DuraPuds 830 og DuraPuds 804), men i løpet av sommeren og høsten kommer en 
lang rekke Alfix-produkter i nye, kortere poser – både sparkelmasse, fliseklebere og 
fugemasser. Innen cirka ett år blir alle Alfix-poser til trelast og byggemarkeder levert 
i den nye, korte versjonen.

http://www.alfix.com/no/Produkter/pussprodukter


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

Bakgrunnen for produktnumre og navn
Produktgrupper og numre, som for eksempel Alfix DuraPuds 703,710 og 804, er bygget 
opp etter et praktisk og logisk system. Tanken bak produktnumrene er som følger:
1. Vi har gruppert fasadeproduktene i fire solide serier:

a. 600-serien – til sokler
b. 700-serien – til faste underlag (bløtstrøkne tegl, maskinstein, kalksandstein osv.)
c. 800-serien – til isoleringsløsninger (EPS og mineralull)
d. Alfix-DuraDec – fasademaling

2. De siste sifrene i hvert enkelt produktnummer angir den tillatte lagtykkelsen for 
produktet. DuraPuds 710 og 810 kan dermed brukes i en lagtykkelse opptil 10 mm, 
DuraPuds 703 i en lagtykkelse på opptil 3 mm osv. 

For Alfix PlaneMix-sortimentet, som inneholder gulvsparkelmasser og støpemasser, 
benytter vi samme nummersystem. PlaneMix 10 kan brukes i en lagtykkelse på opptil 10 
mm, PlaneMix 50 opptil 50 mm lagtykkelse og PlaneMix 100 opptil 100 mm.
I Alfix CeraFill-sortimentet (fugemasser) angir produktnummeret den maksimale 
anbefalte fugebredden: CeraFill 5 betyr opptil 5 mm, CeraFill 20 til 20 mm fugebredde, 
osv.

Vi har rundet 50 år i byggebransjen
 
Onsdag 1. mai 2013 kunne Alfix feire sitt 50-årsjubileum. Alle medarbeiderne var samlet 
på fabrikken i Kolding til et internt festarrangement. På bildet er hele Alfix-gjengen samlet 
foran silobatteriet i det skjønne vårværet – engasjerte og ansvarlige personer som er 
parat til å møte fremtidens mange nye byggetekniske oppgaver.


