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Alfix DuraPuds på EPS 80F
Både håndverkere og forhandlere har tatt varmt imot de 3 nye Alfix DuraPuds-
produktene, som ble introdusert i mai. 

Klikk nedenfor og se bilder av noen av de første bolighusene, som har blitt isolert med 
EPS 80F og pusset i etterkant med Alfix DuraPuds.
Se her

Alfix til VM
2. til 7. juli 2013 ble det avholdt VM i håndverksfag (World Skills) i Leipzig i 
Tyskland. 

Den Alfix-sponsede flismureren, Søren Hvidberg Henriksen, ble nummer 10 av 24 
internasjonale deltakere. Det er et resultat som på alle måter anerkjennes. Søren mottok 
også en spesiell medalje i konkurransen for “spesielt velutført arbeid”. Sørens sans for 
kvalitet vitner i den grad om håndverkskompetanser med Ansvarlig styrke!
Se bilder her

En murer ser med nye øyne på en klassiker
Vår nye kollega i teknisk avdeling, Mikael Noe (murer og bygningsarbeider), 
ble raskt begeistret av Alfix ReadyFlex, da han første gang høsten 2013 
stiftet bekjentskap med det ferdigrørte flislimet. 

“Alfix ReadyFlex burde jo stå i enhver murers bil. Jeg kan se mange fordeler for 
de murerne som har mange små og ulike oppgaver i løpet av en dag. Inn og ut av 
leiligheter i byen med spannet i hånden. Trenger ikke vann for å blande, og best av 
alt: ikke noe søl. Mureren kan bare sette i gang med en gang og etter at arbeidet er 
fullført, er det bare å sette på lokket igjen og ReadyFlex er klar til neste oppgave”, 
forteller Mikael Noe. 

Alfix ReadyFlex er et fleksibelt ferdigrørt flislim, som har mange bruksmuligheter. 
Det er et solid produkt med langt flere fordeler enn begrensninger. Det er svært 
fleksibel, har en formidabel klebeevne og så er produktet enkelt å ha med seg rundt 
på byggeplassene. Produktet fås i 3 emballasjestørrelser: 1,5 kg, 5 kg og 15 kg 
spann. En Alfix-klassiker, som ble introdusert helt tilbake i 1988, men som fremdeles 
har en selvskreven fast plass i vårt utvalg. Emballasjen er i ferd med å designes på 
nytt, samme som den øvrige Alfix-emballasjen, og for øyeblikket leveres flislimet 
derfor i en blå emballasje – på samme måte som det pulverbaserte flislimet. 
Les mer om ReadyFlex

http://www.alfix.com/no/Referenser/Danmark/durapuds_2013
http://www.alfix.com/Om+Alfix/Uddannelse/world_skills
http://www.alfix.com/no/Produkter/Flislim+Fix/readyflex_nor.html


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

Sparkelmasse motstår tung trafikk
Hos Fredericia Shipping, som befinner seg på havnen i Fredericia, har man i en stor 
stykkgodshall brukt Alfix PlaneMix 50 til at lappe sammen flere hull i et eksisterende 
betonggulv. 

Gulvet i hallen blir konstant utsatt for tung belastning i form av lastebiler, som kjører inn 
og ut med gods. Flere 16-tonns tunge lastebiler kjører også over betonggulvet med jevne 
mellomrom, når lastebilene lastes, og det sliter kraftig på underlaget.

Virksomheten har løst problemet ved å fylle hullene med Alfix PlaneMix Primer og deretter 
sparkle med Alfix PlaneMix 50 sparkelmasse. På tross av den tunge og jevnlige trafikken 
er de sparklede områdene fremdeles intakte 1 år senere, så man kan derfor si at styrken 
i PlaneMix 50 har bestått prøven. “Neste gang en trenger å fylle igjen hull i betonggulv, 
kommer vi til å velge Alfix igjen”, sier Lars J. Kroman, Area Manager hos Fredericia 
Shipping.

Ny salgskonsulent på Sjælland
1. august 2013 startet Morten Bach-Pedersen som ny salgskonsulent for Alfix i 
distriktet “Sjælland og øyene”. 

Morten er 40 år og utdannet murer. Mens han arbeidet som murer, var han også deltids 
brannmann og røykdykker. I ettertid har han tilegnet seg viktig salgserfaring fra 
henholdsvis Würth og Falck. Den nye Alfix-mannen bor i Frederikssund, hvor han kjører ut 
og hjelper forhandlere og håndverkere i hele sitt distrikt. 

Vi er glade for å kunne ønske Morten velkommen som en del av Alfix-teamet. Vi er sikre 
på at han med sine solide håndverksmessige kompetanser og tillitsvekkende personlighet 
vil være aktiv på både byggeplasser, hos forhandlere og blant sine kollegaer i Kolding.

Alle salgskonsulenter og tekniske konsulenter i Alfix har nå en bakgrunn som enten 
murer eller bygningsarbeider, hvilket sikrer våre konsulenter et teoretisk og praktisk 
erfaringsgrunnlag som de kan dra nytte av i sitt daglige arbeid.


