
JUNI 2015

En klassiker er født af professionelle murere - til professionelle murere. 
I juni 2015 lancerer Alfix en helt ny universalfugemasse: Alfix CeraFill 16 classic.

Med ”classic” får mureren en rationel og enkel arbejdsproces, der garanterer en fuge med 
høj fyldningsgrad.

Den nye Alfix fugemasse hedder ”classic” til efternavn. Det er nemlig en klassisk fuge 
udviklet og testet i samarbejde med professionelle murere og skræddersyet til netop 
murerens behov. Fugemassen er af høj kvalitet, har en smidig konsistens og kan anvendes 
til drysning.  CeraFill 16 classic fås i de 3 mest populære farver – grå, lysegrå og koksgrå. 
Mere kompliceret behøver det ikke at være at udføre klassisk kvalitetsfugning. 

Fugemassen kan benyttes til fliser, klinker og mosaik med moderat eller lav sugning.
Ligesom Alfix CeraFill 10 colour, er CeraFill 16 classic en universalfugemasse. Men de to 
Alfix fugemasser har dog hver sin profil: CeraFill 10 colour fugen udmærker sig ved dens 
vand- og smudsafvisende egenskab, ligesom den kan fås i en lang række farver, mens den 
nye Cerafill 16 classic repræsenterer den enkle fuge, som også egner sig til dryssemetoden, 
hvilket betyder, at fugen kan fyldes helt op.

De forskellige produktprofiler afspejler sig derfor også i prisen, idet den nye 
CeraFill 16 classic er et billigere alternativ til CeraFill 10 colour.

Læs mere her

Se ny flyer

Vidste du? 
Navnet CeraFill er en sammentrækning af 
de 2 engelske ord ”ceramic” – keramisk 
flise og ”fill” fylde i. 
Alfix fugerne har været kendt under 
navnet CeraFill siden begyndelsen af 
1990’erne. 

Produktnyhed! En klassiker er født  

CLASSIC!

http://www.alfix.com/fugemasse/cerafill-16-classic
http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/DK_cerafill16classic_flyer.pdf
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Stærke tekniske kompetencer er et krav
Alfix har i mere end 40 år leveret produkter til svømmebassiner i Skandinavien. 
Paletten af specialistprodukter er nu udvidet, så endnu flere af fremtidens 
komplekse bassinkonstruktioner kan projekteres og monteres med stærke 
danske produkter. 
 
Planlægning kombineret med et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem alle involverede 
parter er af afgørende betydning, når der er tale om krævende konstruktioner i 
aggressive miljøer, som det er tilfældet i et stort svømmebadsanlæg. 

”Området er karakteriseret ved stor kompleksitet, og der er behov for specialister 
med viden og erfaring på et byggeteknisk højt niveau – både hos de projekterende, de 
udførende og hos materialeleverandørerne”, siger teknisk chef, Allan Nielsen.

Alfix har netop introduceret 2 nye specialistprodukter til bassiner: Opretningspudsen 
Alfix PlaneMix S40 og silikonefugen Alfix P-Silicon. PlaneMix S40 har en exceptionel god 
vedhæftningsevne og trykstyrke, der er afgørende for anvendelse i svømmebassiner, som 
skal kunne holde til et konstant tryk fra mange liter vand. P-Silicon er specialudviklet til 
områder med vedvarende vandbelastning i bassiner, og den er derfor det perfekte valg til 
svømmebassiner. 

”Svømmebadsanlæg er ret komplicerede at konstruere og hvis der er tale om anlæg af 
konkurrencebassiner, skal konstruktionen overholde meget skrappe krav om præcise mål. 
Med AlfixPlaneMix S40 sikrer vi, at længden i konstruktionen passer på millimeter, og det 
giver en afgørende tryghed for de udførende murere”, siger teknisk chef, Allan Nielsen.

Opretningspudsen og silikonefugen komplementerer Alfix́ s brede sortiment til bassiner, 
og de 2 produktnyheder er allerede brugt på Slagelse Sygehus i et terapibassin og senest 
i bassin i Lalandia i Billund. Begge projekter er gennemført her i foråret 2015, og der 
er givet rigtig positiv feedback fra murerne på både produkternes forarbejdelighed og 
kvalitet.

Se Alfix́ s nye bassin-brochure her

Læs om Alfix PlaneMix S40 her

Læs om Alfix P-Silicon her

Området er karakteriseret ved stor kompleksitet
- Allan Nielsen, teknisk chef hos Alfix

Allan Nielsen, teknisk chef hos Alfix

http://www.alfix.com/media/com_reditem/files/customfield/521/0610eacdab1b312800b048a5f37d01fb4f6ca501b0785853d2a1010f3b389ae5.pdf
http://www.alfix.com/spartelmasse-mix/planemix-s40
http://www.alfix.com/fugemasse/p-silicon
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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 standardfarver til facaden
Alfix ś 2 topkvalitetsprodukter til facader, Alfix DuraPuds 800 SR (færdigblandet 
puds) og AlfixDuraDec 8000 SR (maling), fås i op til 22 flotte standardfarver. 

De 2 silikoneharpiksbaserede produkter er begge meget diffusionsåbne, vandafvisende og 
er modstandsdygtige over for begroninger og snavs. Dette er meget væsentlige fordele 
for bygherrer, som ønsker så vedligeholdelsesfrie pudsede eller malede facader som 
muligt med holdbarhed på facaden på op til 15 - 20 år. 

Sammen med det brede farveudvalg opnår bygherren således mange fordele ved at 
vælge en topkvalitet fra Alfix. Se de flotte farver her. 

Se flyeren ”Facadefarver”

”Ansvarlig styrke” - et løfte!
Vores slogan ”Ansvarlig styrke” er vores løfte til markedet. 
Alfix ś slogan fortæller om:

Produkternes høje kvalitet. En stærk vedhæftning til underlaget er et gennemgående 
karaktertræk for samtlige Alfix produkter. Alfix produkterne er højkvalitet med stor 
styrke. 

Professionel byggeteknisk vejledning. Alle vores salgskonsulenter har en 
håndværksmæssig baggrund, og vores tekniske rådgivere er både murere og 
bygningskonstruktører. Denne tekniske styrke giver både forhandlerne, de projekterende 
og håndværkerne tryghed for, at vi altid vejleder på et solidt fundament af ansvarlig 
byggeteknisk erfaring og viden.  

Virksomhedens omtanke for miljø og arbejdsmiljø. Som dansk producent tager vi 
ansvar for miljøet og arbejdsmiljøet for såvel medarbejdere, forhandlerpersonale som de 
udførende håndværkere. Som eksempel kan nævnes, at al sækkeemballage er fremstillet 
af FSC certificeret papir, som kommer fra bæredygtigt skovbrug. På arbejdsmiljøsiden 
har vi bl.a. valgt at levere vores produkter i sække med et indhold på max. 20 kg, for at 
minimere de tunge løft hos vores medarbejdere, forhandlerpersonalet og håndværkerne 
ude på byggepladserne. Vores mange bæredygtige aktiviteter resulterede i, at vi i 2012 
modtog Byggeriets Miljøpris for vores strategiske arbejde med at forbedre såvel miljø og 
arbejdsmiljø. 

Læs mere om Ansvarlig styrke her

Liebhaverbolig, Odense

http://www.alfix.com/media/com_reditem/files/customfield/524/c4508f7e227e671f963f96f608c5310c91316284117792dd328545a48f5c736d.pdf
http://www.alfix.com/hvorfor-vaelge-alfix

