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Möt Lindy och Alfix på 
Byggeri’16
BYGGERI 1́6-mässan äger rum 1–4 mars 2016 i Messe 
C i Fredericia i Danmark, och i år får Alfix sällskap av 
den glade muraren från TV, Lindy Aldahl.  

”Jag har alltid använt Alfix – det är helt enkelt de bästa 
danska produkterna för kakel och fasader ”, säger Lindy, 
som till vardags är murare med eget företag, Aldahl Byg, 
och en trogen användare av Alfix produkter. 

Vår aktuella vårkampanj ”Riktiga murare använder Alfix!” 
refererar just till den välkända TV-serien från Danmarks 
Radio med ett gäng hantverkare från Jylland, där vår 
murare från norra Jylland på många sätt utmärkte sig. 

Vi är glada att kunna hälsa dig välkommen till vår monter 
D-6320, alla dagar från 9.30–17.00. Förutom Lindy och en 
presentation av spännande produktnyheter kommer Alfix 
monter, som traditionen bjuder, att vara en arbetande 
monter där besökarna kan uppleva Alfix produkter i 
användning. Vi bjuder också gärna på en kopp hållbart odlat 
kaffe, serverat av vår duktiga barista. 

Mer information om mässan finns här:
 http://byggerimessen.dk/

http://byggerimessen.dk/


Nyhet: Snabbhärdande Alfix fogmassa 
för natursten
Alfix QuickFuge 8 premium är namnet på systerprodukten till det nya 
naturstensfixet Alfix QuickFix premium. Fogen möter marknaden för första 
gången på BYGGERI 1́6.

QuickFuge 8 premium är lämpligt för känslig natursten, som t.ex. ljus marmor, och den 
kan användas till alla typer av keramiska kakel, klinkers och mosaik. Som namnet anger 
har också fogen snabbhärdande egenskaper (Quick) av högsta kvalitet (premium). 

Produkten motverkar missfärgningar och utfällningar, något som kan vara en 
stor utmaning med känsliga naturstensplattor. Dessutom är fogen vatten- och 
smutsavvisande, vilket är en stor fördel för byggaren, som slipper att ständigt rengöra 
fogarna. 

För muraren betyder användning av QuickFuge 8 premium att fogen även för hårdbränt 
klinkers alltid härdar snabbt och blir klar för avtvättning utan risk för att man tvättar 
fogen för djupt ned. Dessutom är fogen gångbar redan efter 3 timmar. Plattläggningen 
kan alltså avslutas snabbt och effektivt med ett starkt och hållbart resultat. 

Alfix QuickFuge 8 premium levereras i 4 eleganta färger: Stålgrå, koksgrå, svartgrå och 
jurabeige. Emballaget är 5 kg plastlaminerade och FSC-certifierade papperssäckar.

Nytt grönt naturstensfix nominerat till 
mässans miljöpris
Alfix QuickFix premium är ett nytt snabbhärdande naturstensfix som 
presenteras för första gången på BYGGERI 1́6-mässan. Fästmassan är 
genomgående miljö- och arbetsmiljövänlig, och har därför nominerats till det 
eftertraktade miljöpriset.

Som namnet på det nya specialfixet antyder, så är det en snabbhärdande fästmassa som 
tillhör premium-segmentet – definitivt en högkvalitetsprodukt. Fästmassan är till och med 
utvecklad och tillverkad under stränga miljöhänsyn, och vi har valt att låta hänsyn till 
slutanvändarens arbetsmiljö vid användning av fästmassan få mycket hög prioritet. 
QuickFix premium baseras på lätta och hållfasta tillsatsmaterial som är mycket enkla att 
arbeta med för muraren, och som motverkar missfärgning och utfällningar på plattorna, 
vilket är en stor fördel. Utfällningar på naturstensplattor är ett välkänt fenomen, om 
man inte använder perfekt anpassad fästmassa vid monteringen. QuickFix premium kan 
användas inomhus i både torra rum och våtrum, och den är gångbar och klar för fogning 
redan efter 3 timmar. Plattläggningen och fogning kan därför göras färdigt samma dag, 
vilket betyder att muraren sparar dyrbar tid på byggarbetsplatsen. 

Dessutom har fästmassan mycket låga utsläppsvärden och tillhör därför kategorin EC1 
plus – en kvalitetsmärkning för bra inomhusklimat. Och slutligen levereras produkten 
liksom övriga Alfix-produkter i FSC-certifierade säckar, vilket garanterar att papperet 
kommer från ansvarsfullt skogsbruk. 

2012 vann Alfix det eftertraktade miljöpriset för sin miljö- och arbetsmiljöstrategi, och 
H.K.H. Kronprins Frederik överlämnade diplomet. Om vi denna gång kan ta hem det 
gröna priset tack vare fästmassan Alfix QuickFix premium är naturligtvis helt upp till 
priskommittén. Hoppets färg är som bekant grönt, och grönt är hoppet i Kolding.  



Alfix stödjer DM i Skills för 6:e året i rad
Alfix var åter huvudsponsor för ”Plattsättarna” vid detta års DM i Skills – danska 
mästerskapet i yrkeskunskap.

Alfix vill ta på sig ett medansvar för unga plattsättares utbildning, och företaget 
erbjuder därför unga hantverkare bra danska produkter att arbeta med. Alfix stödjer 
organisationen både ekonomiskt och materiellt vid olika tävlingar.

”Vid detta års DM i SKILLS monterade de tävlande plattor med Alfix LetFix less dust, vår 
flexibla och dammreducerande fästmassa. Sedan fogade man med universalfogmassan 
Alfix CeraFill 10 colour. Det var även i år ett nöje att se den höga nivån på deltagarna, och 
det gläder oss att man vid en tävling som denna sätter fokus på det genuina hantverket 
och de många möjligheter som öppnar sig för de unga, när de väl har en genomförd 
yrkesutbildning att gå vidare från”, säger Anders Bertelsen Toft, VD (COO) i Alfix.

Den stora tävlingen ägde rum i Messe C i Fredericia den 4–6 februari 2016, och mässan 
fick bland annat fint besök av statsminister Lars Løkke Rasmussen, som överlämnade 
priserna till vinnarna. Årets bästa plattsättare blev Frederik Nielsen (M. Thomsen Støtt 
Aalborg A/S) - Tech College Aalborg. Ett stort ”Lycka till” från Alfix! 

Det var även i år ett nöje att se den höga nivån på deltagarna, 
och det gläder oss att man vid en tävling som denna sätter 
fokus på det genuina hantverket
- Anders Bertelsen Toft, VD (COO) i Alfix.


