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GOD AKTIVITET
Efteråret er nu ankommet, og aktiviteten hos danske 
Alfix er stadig god. Denne udgave af nyhedsbrevet giver 
dig blandt andet en artikel omhandlende bæredygtig 
trinlydsdæmpning med Alfix og en ny præsentationsfilm 
om vores produktnyhed Alfix TopCoat Design. 

Læs desuden om en kommende udvidelse af fabrikken i 
Kolding og andet nyt. 

God læselyst.

/Team Alfix



Disse problemer oplever vi ikke længere. Den største 
positive effekt ved vores nye trinlydsløsning er dog, når 
vores hund går på gulvet. Vi hører den slet ikke længere gå 
rundt. Tidligere kunne vi tydeligt høre enhver bevægelse. 
Vi kan derfor varmt anbefale andre at overveje denne Alfix 
trinlydsløsning - også i nybyg”, fortsætter Malene Sander og 
Jan Siefert.

Grøn lyd – lyden af god samvittighed
Alfix Acoustic PS3 – Recycled har en bæredygtig profil og 
er nomineret til Byggeriets Miljøpris 2020. Produktet er 
fremstillet af 100% genvunden gummi fra europæiske bildæk 
og naturligt kork granulat – et gennemgående bæredygtigt 
produkt.
Den grønne profil vurderes af de sydjyske bygherrer som en 
fordel ved netop Alfix produktet. 

”At produktet indeholder genbrugsmaterialer har bestemt en 
indvirkning på vores valg af netop denne løsning. Vi vil gerne 
støtte op om miljøet, og vi ønsker at hjælpe til, hvor vi kan. 
De små ting kan også flytte noget”.

Alfix produktet tilfører rum og bygninger bedre akustik og 
deraf forbedret velvære. Med en indbygningshøjde på bare 
3-4 mm kan Alfix Acoustic PS3 – Recycled anvendes under 
alle typer gulvbelægning.

Der vil kunne opnås en støjreduktion på helt op til 
19 dB i private boliger, storrumskontorer, hoteller, 
skoler og i mange andre byggerier med anvendelsen 
af Alfix Acoustic PS3 – Recycled. Den præcise effekt 
afhænger af typen af gulvbelægning.

Ny liebhaverbolig med 
bæredygtigt system til 
trinlydsdæmpning
Ejerne af denne helt nye bolig nyder nu godt af en 
behagelig og blød akustik, som er et direkte resultat af 
den innovative trinlydsmembran Alfix Acoustic PS3 – 
Recycled.

Under boligens mange flotte flisegulve har det udførende 
murerfirma monteret trinlydsmembranen fra Alfix som ét 
samlet system.

”Akustikken er blevet 
supergod, og vi 
fornemmer i dag meget 
mindre rumklang i vores 
køkken-alrum, som er 
husets centrum. Vi har 
nemlig tidligere oplevet 
meget støj i alle de 
udstillingshuse, vi har besøgt i vores byggeproces”, siger 
Malene Sander og Jan Siefert fra Kolding.

Da bygherrerne ønskede gulvfliser som gennemgående 
belægning i det moderne hus, var de særligt interesserede i 
samtidig at indtænke akustikregulering under de hårde fliser. 
I deres tidligere bolig havde de også flisegulve, hvilket gav 
visse udfordringer med støj. 

”Når vi i vores tidligere bolig havde besøg af gæster iført 
stiletter, var der en hård og skærende lyd fra skoenes gang 
på gulvet. Også når stole skulle flyttes ved vores spisebord. 

En effektiv løsning 
på hurtige hunde, 
støjende stiletter og 
skramlende stole



Ny film – flot og stærkt designgulv med Alfix
Produktnyheden Alfix TopCoat Design er et 1-komponent, ultramat, transparent og 
arbejdsmiljøvenligt slutbehandlingsprodukt til spartlede designgulve / New Yorker gulve.

Vi har lavet en film, som trin for trin guider brugeren gennem forbehandling, anvendelse af 
værktøj, fremgangsmåde samt tips til den efterfølgende vedligeholdelse. 

Se filmen her!

Miljøvenlig emballage – 2K Tætningsmasse 
Som en del af Alfix´s bæredygtige strategi leveres alle Alfix 2K Tætningsmasse spande 
i 10 kg nu i genanvendt plast. Genanvendt plast er bedre for miljøet sammenlignet med 
almindelig plast, og i løbet af de næste år vil endnu flere af vores produkter blive leveret i 
genanvendt og dermed grønnere plastemballage.

Alfix udvider
Vi har her i foråret opkøbt en nabogrund på H.C. Ørsteds Vej i Kolding, hvor opførelsen af et 
nyt udleveringslager skal gennemføres. Baggrunden er øget aktivitet. 
Den nye bygning forventes indviet i slutningen af 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=6cGnHJy_Y2c&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=6cGnHJy_Y2c&t=12s


Ny bolig tæt ved skoven
Dette fine funkishus er opført blot et stenkast fra bynær skov med tilhørende sø i Sydjylland. 
Facadesystemet her er fra Alfix DuraPuds-serien, da der pudses direkte på facadeisoleringen. 
Her er blandt andet anvendt Alfix DuraPuds 810 (Fleksibel fiberpuds) samt DuraPuds 
804 (Fleksibel struktur- og filtsepuds). Efterfølgende skal facaden males med 
silikoneharpiksmalingen Alfix DuraDec 8000 SR i hvid.  
Læs mere om Alfix puds og maling her!

Udvalgte nye referencer

Politiskolen, Vejle
Her drejer det sig om den nye og medieomtalte politiskole i Vejle. Systemet til flisemontering 
er af dansk oprindelse – nemlig Alfix: VådrumsPrimer, PlaneMixPrimer, Armeringsvæv, 1K 
Tætningsmasse, ProFix fliseklæber og QuickFuge 8 premium. 

Produkterne er anvendt i omklædningsfaciliteter, toiletter mm.
Den nybyggede del af skolen kommer blandt andet til at huse auditorium, idrætssal samt 
trænings- og klasselokaler.

Designgulv, New Yorker gulv, råt gulv
Der er stor interesse for designgulve til både boliger og butikker. Gulve baseret på 
cementbaseret spartelmasse - Alfix har et gennemprøvet system.
Læs mere her!  

https://www.alfix.com/facadepuds-og-maling
https://www.building-supply.dk/announcement/view/129022/designgulv_vaekker_begejstring_hos_boligejer_og_gulvlaegger?fbclid=IwAR0uHC7mFDEifBagoE9b2HUqEmvbcX2ysXjliiJB4M5ugtyVVHIurcSW-bw

