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To nye høykvalitetsprodukter til 
fasader 
Alfix har nettopp lansert to nye produkter: Alfix DuraPuds 800 SR – en 
silikonharpikspuss og Alfix DuraDec 8000 SR – en silikonharpiksmaling. 

Alfix DuraPuds 800 SR er en ferdigrørt sluttpuss basert på silikonharpiks med en 
kornstørrelse på 1,5 mm og en konsistens som gjør den enkel å jobbe med for erfarne 
håndverkere. Produktet får selskap av DuraDec 8000 SR, en hvit kvalitetsmaling 
basert på silikonharpiks – perfekt til utsatte fasader. Begge produktene gir 
husfasaden en ekstrem lang holdbarhet, slik at fasaden kan stå opptil 15 til 20 år før 
den krever ny behandling med puss eller maling.

Produkter som bygger på silikonharpiks tilhører den absolutte superligaen når det 
gjelder kvalitet, så både håndverkeren og byggherren får mange fordeler ved å bruke 
disse. Både Alfix DuraPuds 800 SR og DuraDec 8000 SR er lette å jobbe med, og 
de forebygger også at det dannes begroing og smuss. Det norske klimaet gir store 
utfordringer når det gjelder vedlikehold av hvitmalte og pussede hus, derfor fokuserer 
vi spesielt på motstandsdyktighet når det gjelder blant annet algevekst. 
De nye produktene leveres i flotte grå gjenbruksplastspann, som inneholder 
henholdsvis 15 kg puss og 9 liter kvalitetsmaling. Begge produktene kan fargetones 
på bestilling i henhold til NCS-systemet. 

Les mer DuraPuds og DuraDec

Byggeri 14-messen – Alfix kledt i grønt igjen
Den store byggerimessen ble avholdt i Fredricia 25. til  28. februar 2014, og temaets 
for Alfix sin stand var denne gangen ”Den grønne byggeplassen”. 

Messestanden var bygget av FSC-sertifisert tre, og en gammel ombygget 
byggecontainer fungerte som kombinert kafé, produktdisplay og depotrom. Temaet 
med miljøhensyn og gjenbruk var en naturlig oppfølging av at Alfix mottok Byggeriets 
Miljøpris i 2012. Standen var ment å gi de besøkende en opplevelse av å være 
tilstede på en aktiv byggeplass, med en murer som i praksis demonstrerte hvordan 
man bruker Alfix fasadepuss på EPS-isolering. Salgsansvarlig i Alfix, Hans Hoff, sier 
følgende om messen:  

”Det var stor interesse for våre produktnyheter på messen, og vi opplever at både 
forhandlere, håndverkere og boligeiere virkelig etterspør motstandsdyktige puss- og 
malingstyper som kan forebygge alger og begroing på fasaden. Vi forventer derfor at 
DuraPuds 800 SR og DuraDec 8000 SR får en god lansering på det danske markedet,” 
sier salgsansvarlig i Alfix, Hans Hoff.  

Se video fra messen her

http://www.alfix.com/no/Produkter/pussprodukter
https://www.youtube.com/watch?v=czsftRVrlLs&list=UU1UreinoiPoeuZBzvX9_Z2g&feature=c4-overview


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

Det var stor interesse for våre produktnyheter på messen, og vi 
opplever at både forhandlere, håndverkere og boligeiere virkelig 
etterspør motstandsdyktige puss- og malingstyper
- Hans Hoff, salgsansvarlig, Alfix 

Diplom for høyeste kredittverdighet 
gjennom 10 år – det er gull verdt!
Alfix er tildelt et eksklusivt gulldiplom som bevis på virksomhetens soliditet. Alfix er 
dermed i selskap med årets 79 danske virksomheter som de siste årene har fått AAA-
rating for høyest kredittverdighet.

”Vi er glade for at vårt økonomiske fundament er så solid – det gir trygget for våre 
medarbeidere at arbeidsplassen er bygget på et pålitelig og troverdig grunnlag. Men også 
kunder og sluttbrukere drar nytte av å handle med en leverandør som jobber langsiktig 
og ansvarlig når det gjelder å sikre en sunn økonomi,” sier Anders Bertelsen Toft. 

Alfix tar for fjerde år på rad ansvar for 
DM i Skills
Vinneren i faget ”Flisemurer” for 2014 ble den unge murerlærligen Kasper Hansen 
fra Aabenraa – EUS Syd. Her er talentet avbildet med undervisningsminister 
Christine Antorini i Gigantium i Aalborg i slutten av januar. 

Til daglig jobber Kasper Hansen hos det sørjyske firmaet Apos, Andr Petersen & Søn – vi 
gratulerer Danmarks dyktigste murerlæring! 

Danmarksmesterskapet i yrkesutdannelser (SKILLS) ble en virkelig publikumsmagnet og 
satte ny rekord med hele 42 000 besøkende. Alfix er hovedsponsor for flisemurerfaget, og 
kontrakten med SKILLS Danmark inkluderer også det nasjonale mesterskapet i 2015 og 
VM i Brasil i 2015. 

Sponsingen samsvarer med virksomhetens ønske om å støtte unge talenter, og avtalen 
gjør det samtidig mulig at deltakerne får jobbe med noen av markedets absolutt beste 
fliselim og fugemasser under konkurransene. 

Alfix CeraFill 10 colour sort grå – ny 
oppskrift
Vi har justert på oppskriften for fugemassen CeraFill 10 colour i fargen sort grå. 
Fugemassen får i denne oppskriften er mørkere og mer intens farge enn tidligere, noe 
som er etterspurt på markedet. Derfor er følgende anført på 5-kilos- og 20-kilosposene  i 
en overgangsperiode nå framover. New product formulation – New colour. 

Vær oppmerksom på at du ikke må bruke den gamle versjonen av fugemassen CeraFill 10 
colour sort grå til fugeoppgaver i samme byggeprosjekt, da fargene avviker fra hverandre.
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