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Miljø- og klimapolitik  

Alfix er en dansk familieejet byggematerialeproducent stiftet af Hans Carstensen Toft i 

Kolding i 1963. Virksomheden er fortsat ejet af familien Toft. Sortimentet består af et bredt 

udvalg af højkvalitetsprodukter - herunder støbemasser, spartelmasser, 

vådrumsmembraner, fliseklæber, fugemasser, facadepuds, facademaling samt andre 

specialvarer. Produkterne og systemerne sælges til byggecentre, flisegrossister og 

specialforretninger – fortrinsvist på virksomhedens hovedmarkeder Danmark, Sverige og 

Norge. 

Vi har 52 medarbejdere.  

Alfix opdaterede i 2020 sin strategiske vision, hvori bæredygtighed spiller en helt central 

rolle for virksomhedens kerneforretning:  

Med bæredygtige systemer vil vi vinde og inspirere i nordisk byggeri.  

Bæredygtighed i Alfix bæres af følgende 3 ESG søjler (E= Environment, S= Social og G= 

Governance):  

E. Miljø, S. Arbejdsmiljø (social bæredygtighed for såvel medarbejdere, kunder og 

slutbrugere) og G. Økonomisk bæredygtighed og ansvarlig selskabsledelse.  

Med de 3 søjler vil vi balancere forskellige vitale hensyn. Som forretning drives Alfix ikke 

blot med det formål at skabe økonomiske overskud til aktionærerne samt styrke den 

konkurrencemæssige position. Som familieejet dansk virksomhed ønsker vi også at løfte 

et større ansvar – bidrage til noget større end blot økonomisk drift. Vi ønsker aktivt at 

arbejde for mere bæredygtigt byggeri til glæde for såvel nuværende som kommende 

generationer. Ambitionen er at hjælpe kunder og samarbejdspartnere med at opnå mere 

bæredygtighed – dette i tæt partnerskab og udvikling med strategiske leverandører. Derfor 

er ordlyden i Alfix visionen, at vi arbejder for både at vinde og inspirere – med et større 

formål i sigte.  

Det efterstræbes, at visionen funderes i hele organisationen, som engageret medvirker til 

at drive den bæredygtige omstilling. Commitment i alle virksomhedens afdelinger skal 

muliggøre bredt funderede og aktionsorienterede aktiviteter på rejsen mod visionen. Vi er 

samtidig af den overbevisning, at et sådant engagement vil styrke motivationen hos 

medarbejderne yderligere og dermed medføre bedre trivsel i hverdagen. Det er de 

erfaringer, vi har gjort os hidtil.    
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Verdensmål  

Vi anser FN´s 17 verdensmål som en essentiel udviklingsdagsorden, der fortjener vores 

fulde støtte. Derfor vil vi indenfor perioden af denne Miljøhandlingsplan udvælge 

strategiske verdensmål samt underliggende delmål, der både passer til vores 

kerneforretning samt verdensmål, hvor vi som byggematerialeproducent kan gøre en aktiv 

forskel i retning af mere bæredygtig produktion samt byggeri.  

 

Værdibaseret virksomhed 

Mission: Vi vil skabe tryghed for dem, der bygger fremtidens Norden. 

Alfix arbejder værdibaseret, og kerneværdier i virksomheden er ansvarlighed og 

troværdighed. Virksomhedens slogan ”Ansvarlig styrke” sammenfatter kort og præcist 

vores forretningsfilosofi. Som virksomhed ønsker vi at agere ansvarligt i alle vores 

aktiviteter. Samtidig efterstræber vi, at alle interessenter kan stole på os – troværdighed og 

ordentlighed er afgørende. Herudfra er det vores ydmyge håb, at markedet og samfundet 

vil styrke netop de virksomheder, som udover at tilbyde teknisk attraktive og 

langtidsholdbare produkter og systemer til kunderne også rækker ud efter at udvise 

samfundssind og tage ansvar. For os er det indbegrebet af tryghed, og vi ser vores 

produkter, systemer og tilbud til markedet som tryghedspakker. Se og hør mere i den korte film 

her: Alfix - dansk familievirksomhed siden 1963 

Alfix´s forretningsmodel hviler helt grundlæggende på Ansvarlig styrke. I sidste ende 

efterstræber vi at opnå yderligere styrke og udbredelse på vores geografiske 

hovedmarkeder (Danmark, Sverige og Norge) ved sammen med vores leverandører, 

medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere at gå forrest med ansvarlige svar i 

den grønne omstilling.  

Produkter 

Produktsortimentet består af et bredt udvalg af støbemasser, gulvspartelmasser, 

vådrumsløsninger, fliseklæbere, fugemasser, facadepudsprodukter, facademaling, rense - 

plejemidler samt andre specialprodukter.  

Virksomhedens omsætningsgrundlag stammer primært fra egenproducerede varer, men 

enkelte specialprodukter fremstilles hos underleverandører efter egne recepter eller ved 

eksklusivaftaler. Produkterne leveres, sælges og markedsføres primært igennem 

byggecentre, grossister og specialforretninger i Skandinavien. 

Produktionen er opdelt i 2 afdelinger:  

1. Tørproduktion: Blanding af tørre pulverbaserede materialer som f.eks. sand og 

cement mv. i blandeanlæg (mikser). Produkterne afvejes i poser på automatiske 

afvejningsanlæg.  

2. Vådproduktion: Blandeanlæg (mikser) til blanding og udtapning af vandbaserede 

flydende eller pastøse produkter. 

https://www.alfix.com/da/om-alfix
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Andre aktiviteter 

Internt:  

Alfix gennemfører årlige trivselsundersøgelser via virksomhedens egen 

arbejdsmiljøorganisation (AMO). Ligeledes gennemfører AMO hvert 3. år sammen med en 

mangeårig fast og ekstern arbejdsmiljørådgiver arbejdspladsvurdering (APV). Såvel 

trivselsundersøgelser og APV har dokumenteret et trygt og sundt arbejdsmiljø med 

generel høj trivsel blandt medarbejderne.  De løbende målinger og vurderinger giver 

imidlertid gode input til, hvordan arbejdspladsen kan udvikles videre i endnu mere positiv 

retning.  

Whistleblowerordning: 

I tillæg hertil har vi pr. 1.1.2022 implementeret en whistleblowerordning for medarbejderne 

i samarbejde med vores advokat-samarbejdspartner. Vi ønsker at være en attraktiv og 

udviklende arbejdsplads med en åben virksomhedskultur. Whistleblowerordningen er 

etableret - ikke alene fordi der på sigt bliver pligt hertil, men også fordi en 

whistleblowerordning er et godt redskab til at sikre, at oplysninger om uregelmæssigheder 

eller ulovligheder kommer frem i lyset. Dermed håber vi også, at denne ordning bidrager til 

at sikre den ordentlighed som Alfix ønsker at stå for.  

Whistleblowerordningen i Alfix har til formål at sikre:  

-  at potentielle alvorlige og kritisable forhold kan komme frem i lyset uden 
indberetteren skal frygte for negative konsekvenser, 

-  at opdage uregelmæssigheder, ulovligheder og forsømmelser, der kan forvolde 
tab eller skade for Alfix, og 

-  at sikre overholdelse af den gældende whistleblowerlovgivning, og skabe trygge 
rammer for, at ansatte kan foretage indberetning om potentielle kritisable 
forhold i Alfix.  

 

DGNB certificeret udleveringslager – fabriksudvidelse:  

I 2022 opfører vi et DGNB certificeret udleveringslager i forlængelse af vores fabrik i 

Kolding. Nybyggeriet forventes færdiggjort, så bygningen kan tages i brug i begyndelsen af 

2023.  

 

Eksternt:  

På Alfix hjemmesiden kan man også læse mere om vores mange andre eksterne 

aktiviteter indenfor ESG og CSR-paraplyen. Udover miljø- og arbejdsmiljømæssig 
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bæredygtighed arbejder vi også tæt sammen med uddannelsesinstitutioner samt indgår i 

lokalsamfundet via forskellige aktiviteter. På uddannelsesområdet kan det eksempelvis 

nævnes, at vi siden 2011 har været hovedsponsor for flisemurerfaget ved SKILLS 

konkurrencerne (erhvervsuddannelser). Ligeledes donerer Alfix gratis murerprodukter til 

fagskoler i hele landet, og den lokale og kommunale organisation Skatkammeret i Kolding 

modtager overskydende og ubrugte Alfix emballager til deres arbejde. Læs mere her: CSR 

(alfix.com) 

 

Medarbejderinddragelse  

Alfix A/S involverer medarbejderne i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Dette sker i forskellige 

tværgående grupper.  

Arbejdsmiljø 

De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger bearbejdes i arbejdsmiljøorganisationen, der 

består af medlemmer fra produktion, lager, laboratorium og administration. Ligeledes har 

arbejdsmiljøet stor bevågenhed i lederteamet og på bestyrelsesmøder.  

Miljø 

Miljørelaterede problematikker bearbejdes på regelmæssige møder mellem produktion og 

laboratoriet. Sideløbende afholder produktionsledelsen bestående af fabrikschefen og 

driftslederen møder med både operatørerne fra de enkelte produktionslinjer og 

lagermedarbejdere. Her samles ideer og forslag til forbedring af effektivitet, miljø og 

arbejdsmiljø. Endeligt indgår miljø-temaer ofte på såvel lederteam som bestyrelsesmøder. 

 

Ny Alfix Vision 

Med bæredygtige systemer vil vi vinde og inspirere i nordisk byggeri.  

Med den nye vision spiller bæredygtighed nu en endnu mere strategisk rolle i Alfix´s virke. 

Derfor er ESG og bæredygtige temaer også en fast bestanddel af dagsordenerne på såvel 

bestyrelsesmøder som møder i lederteamet.  

I hverdags-kommunikationen fra ledelsen til medarbejdere opfordres organisationen 

ligeledes til aktivt at deltage med input til, hvordan holdet i fælleskab kan skabe et mere 

bæredygtigt Alfix – både på kort og længere sigt. I hverdagen oplever vi, at vores klare 

fokus på ESG motiverer mange af vores medarbejdere, der udtrykker glæde ved, at deres 

arbejdsplads aktivt deltager med løsninger til denne vigtige samfundsagenda. Det giver 

miljøledelsesgruppen, virksomhedens lederteam samt bestyrelse ekstra energi til flere 

målrettede handlinger for mere bæredygtighed.  

Byggeriet står for cirka 35 procent af al affald, og 20 procent af Danmarks CO2-udledning. 

Selvom vi i Alfix mængdemæssigt med vores produkter og systemer kun udgør en meget 

https://www.alfix.com/da/baeredygtighed
https://www.alfix.com/da/baeredygtighed
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lille del af denne affalds- og CO2-belasting, så ønsker vi aktivt at bidrage med vores del, 

for at gøre byggeriet mere bæredygtigt.  

Gennem vores mangeårige intensive miljø- og arbejdsmiljøarbejde har vi et solidt 

fundament for at kunne videreudvikle virksomheden ift. den nye vision. Visionen ansporer 

os til at handle efter, at vi konstant skal have mere bæredygtighed indlejret i vores 

kerneforretning og innovationsarbejde. Vi opprioriterer således miljøarbejdet og ESG 

agendaen, således at denne får endnu mere strategisk tyngde.  

 

Miljøhandlingsplan 

Miljøhandlingsplanen for 2021-2023 er en del af Alfix´s 8. miljøredegørelse siden 2000.  

Pr. april 2021 ser handlingsplanen således ud. Den ansvarlige miljøledelsesgruppe består 

af virksomhedens udviklingschef (Frank Pingel), innovationsleder (Kim Mathiasen), 

fabrikschef (Per Bernhard Jensen) og direktør samt medejer (Anders Bertelsen Toft).  

 Handlingsplan Projektbeskrivelse Mål Ansvar Tidsplan 

1 Grøn digital 
affaldsløsning 

Udvikling af grøn 
digital 
affaldsløsning, der 
optimerer sortering 
og genanvendelse 
af affald. 

Optimering af 
affaldssortering 
og 
genanvendelse. 
Omkostninger af 
bortskaffelse af 
affald reduceres i 
2022 med 30% 
ift. 2020.  

Kim 
Mathiasen,  
 
Per 
Bernhard 
Jensen 

2021-
2022 

2 Bæredygtighed i 
produktudvikling 

Udvikling af særligt 
bæredygtige 
produkter og 
løsninger 

3 nye særligt 
bæredygtige 
produkter og 
løsninger 

Frank 
Pingel 

2021-
2023 

3 FN’s verdensmål Implementering af 
FN’s verdensmål i 
strategi og ledelse 

Alfix tilknytter 
konkrete 
verdensmål til 
virksomheden og 
kommunikerer 
herom 

Anders 
Bertelsen 
Toft 

2021-
2023 

4 Energitilsyn Gennemførelse af 
energitilsyn med 
efterfølgende 
implementering  

20% 
energibesparelse 
i 2023 ift. 2020.  

Per 
Bernhard 
Jensen 

2021-
2023 
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Nyt mål 1 – Affald / Grøn digital affaldsløsning 
 

Baggrund 

For 12 år siden lykkedes det at reducere affaldsmængden med mere end 50% ved at 

etablere en konsekvent genanvendelse af pulveraffald i vores egen produktion. Sidste år 

gennemførte vi en ny analyse af vores affaldskategorier. Den enorme udvikling, der er sket 

på området for affaldshåndtering, giver os nye muligheder for endnu bedre affaldssortering 

og genanvendelse. 

 

Projektbeskrivelse 

Vi ønsker at indfase en ny grøn digital total affaldsløsning i Alfix, som sikrer optimal 

sortering, genanvendelse og overblik. En ny grøn sorteringsløsning skal leve 100% op til 

myndighedernes nye krav anno 2021 til affaldshåndtering. Vi ønsker et nyt fremtidssikret 

affalds set-up med flere affaldskategorier og mere miljørigtig sortering, hvor 

affaldsfraktioner i langt højere grad kan genanvendes. Vi ønsker en ny digital platform med 

løbende overblik samt digital adgang via web og app. Et godt overblik sikrer muligheden 

for optimering løbende. Ambitionen er at få en færdig årsrapport over affald til vores 

fremtidige miljøredegørelse samt at sikre korrekt indberetning til myndighederne. 

 

Hvad vil vi opnå? 

Optimering af affaldssortering og genanvendelse. Omkostninger til bortskaffelse af affald 

reduceres i 2022 med 30% ift. 2020. Derudover vil vi nedbringe mængden af affald til 

deponi i 2022 med 50% ift. 2020. 

 

 

Nyt mål 2 – Bæredygtighed i produktudvikling 
 

Baggrund 

Under afsnittet ”Medarbejderinddragelse / Kommunikation af miljøarbejdet” og 

”Interessenter med betydning for miljøarbejdet” blev vigtigheden af bæredygtigt byggeri 

beskrevet. Vi ønsker med vores produkter at bidrage til, at fremtidens byggeri bliver endnu 

mere bæredygtigt. 

 

Projektbeskrivelse 

Udvikling af Alfix produkter og løsninger, der er endnu mere bæredygtige.    

 

Hvad vil vi opnå? 

Vi har sat os som mål at udvikle 3 særligt bæredygtige produkter og løsninger i perioden 

2021-2023. Heraf skal mindst ét af de nye produkter kunne reducere produktets CO2-

emission med minimum 30% ift. et traditionelt sammenligneligt produkt. Derudover har vi 

sat os som mål at udvikle minimum en løsning, der er rettet mod den cirkulære økonomi 

og som yder et bidrag til større eller lettere genanvendelse.  
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Status (pr. maj 2022): I april 2022 introducerede vi den første Svanemærkede fliseklæber i 

Danmark – et produkt som er CO2 reduceret med 27% i forhold til en sammenlignelig Alfix 

fliseklæber. Fliseklæberen var nomineret til Byggeriets Klimapris 2022. Læs mere her: 

https://www.alfix.com/da/nyheder/profix-plus-danmarks-forste-svanemaerkede-fliseklaeber 

 

 

Nyt mål 3 – FN´s Verdensmål for bæredygtig udvikling 
 

Baggrund 

Alfix har i forvejen haft flere af FN´s 17 Verdensmål som forbillede i virksomhedens 

strategi og ledelse. Ved konkret at sammenkoble vores igangværende arbejde med nogle 

af FN´s Verdensmål vil vi gøre vores indsats mere synlig for både medarbejdere, 

leverandører, kunder og omverdenen. 

 

 

Projektbeskrivelse 

Udvælgelse af enkelte FN´s Verdensmål som paraply og rammeværktøj for vores vision 

og strategi. 

 

Hvad vil vi opnå? 

Vi vil udarbejde en handlingsplan, hvor vi vurderer og prioriterer verdensmålene i relation 

til vores aktiviteter. Formålet skal være at arbejde med netop de verdensmål, hvor vi på 

bedste vis kan påvirke den vigtige samfundsagenda i positiv retning. Vi vil implementere 

de prioriterede verdensmål i virksomhedens fremtidige strategi og ledelse og dermed 

forankre verdensmålene i vores værdikæde. Det er vores klare ambition, at de valgte 

verdensmål skal forankres og forstås af både egne medarbejdere, leverandører, kunder og 

andre vigtige Alfix interessenter. Den konkrete målsætning er at verdensmålene integreres 

i Alfix nye strategiplan for perioden 2021-2023 og at denne paraply for vores strategiske 

arbejde med bæredygtighed fremstår klart og tydeligt i virksomhedens kommunikation. 

 

Status (pr. November 2022): I september 2022 er vi blevet verdensmålscertificeret af 

certificeringsvirksomheden Bureau Veritas. Certificeringen er for Alfix en blåstempling og 

anerkendelse fra eksterne bæredygtigheds-auditorer. Det har været muligt at opnå 

certifikatet på baggrund af et mangeårigt målrettet arbejde med bæredygtighed i 

virksomheden, hvor hele teamet har bidraget aktivt. Det handler blandt andet om et 

bæredygtigt ledelsessystem, veldokumenterede og stærke forsyningskæder, mere 

bæredygtigt indkøb samt ansvarlig drift af fabrikken. 

Vi har i Alfix udvalgt 2 strategiske verdensmål samt 6 underliggende delmål. Verdensmål 

nr. 8 ”Anstændige jobs og økonomisk vækst” samt Verdensmål nr. 12 ”Ansvarligt forbrug 

og produktion”. Se certifikatet her: DK016098-1_ALFIX_AS17_ 

Verdensmaal_Non_Accred_29092022.pdf 

I tillæg hertil har vi valgt 3 sekundære verdensmål, hvor vi også i hverdagen gør en aktiv 

indsats.  

https://www.alfix.com/da/nyheder/profix-plus-danmarks-forste-svanemaerkede-fliseklaeber
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/DK016098-1_ALFIX_AS17_%20Verdensmaal_Non_Accred_29092022.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/DK016098-1_ALFIX_AS17_%20Verdensmaal_Non_Accred_29092022.pdf
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Det drejer sig om Verdensmål nr. 3: Sundhed og trivsel, hvor vi har en ambition om at 

fastholde den høj trivsel blandt vores medarbejdere – både relateret til fysisk såvel som 

psykisk arbejdsmiljø. Samtidig har vi et eksternt fokus på et godt arbejdsmiljø for vores 

kunder og slutbrugere, når de anvender vores produkter og systemer.  

Desuden arbejder vi med Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem kønnene, hvor vi er 

bevidste om, at vi skal efterstræbe en god balance mellem kønnene i virksomheden. Det 

giver de bedste betingelser for et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere.  

Endelig arbejder vi med Verdensmål nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, hvor 

affaldssortering er et centralt tema.  

I januar 2022 tilsluttede vi os desuden FN´s Global Compact og Global Compact Network 

Denmark. Herunder bakker vi aktivt op om de 10 vigtige og grundlæggende principper 

indenfor virksomhedsansvar på områder som: Menneskerettigheder, 

Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. Medlemsliste - Global Compact Network 

Denmark.  

I halen af dette har vi i foråret 2022 udarbejdet et samarbejdskodeks (Code of Conduct) 

målrettet vores strategiske leverandører, således at vi opfodrer dem til også at efterleve de 

10 grundlæggende principper. Dette samarbejdskodeks er blevet modtaget positivt af 

vores strategiske leverandører, og det kan rekvireres efter forespørgsel på alfix@alfix.dk. 

 

Nyt mål 4 – Energitilsyn 
 

Baggrund 

Bekendtgørelsen 1146 af 2019 implementerer i Danmark EU’s energieffektivitetsdirektiv 

(EED) fra 2012. Denne bekendtgørelse gør det for store virksomheder obligatorisk at 

gennemføre et energisyn hvert 4. år. Alfix er pga. virksomhedens størrelse ikke omfattet af 

dette krav. 

Vi ønsker dog at få gennemført et energitilsyn for at få kortlagt vores energiforbrug og for 

at afdække yderligere energibesparelsesmuligheder. 

 

Projektbeskrivelse 

Et energitilsyn i 2021-.  

 

Hvad vil vi opnå? 

Vi vil i 2021 kontakte konsulenter, der kan gennemføre energisyn i Alfix. Vi ønsker at få 

afdækket potentialet for yderligere værdifulde energibesparelser. Det er vores ambition at 

få implementeret konkrete besparelsestiltag, og vi tilstræber en energibesparelse på 

minimum 20% i 2023 ift. 2020. 

 

 

Eksternt dokumenteret miljøredegørelse og handlingsplan 

Green Network 

mailto:alfix@alfix.dk
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Alfix har siden 2000 været medlem af Green Network. Green Network er en af Danmarks 

førende udbydere af viden, udvikling og træning i CSR- og bæredygtighedsprocesser hos 

danske virksomheder. Alfix lever op til Green Networks krav til miljø- og 

arbejdsmiljøindsatsen, og organisationen har siden 2002 dokumenteret Alfix´s 

miljøredegørelser. Se seneste dokumentation og diplom her: Diplom_Alfix.pdf 

 

 

Vinder af Byggeriets Miljøpris 2022 

 

D. 3.5.2022 blev Alfix tildelt Byggeriets Miljøpris 2022 på baggrund af vores strategi og 

mangeårige arbejde indenfor CSR og ESG. Læs mere her: Alfix vinder BYGGERIETS 

MILJØPRIS 2022 | Alfix  

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/Diplom_Alfix.pdf
https://www.alfix.com/da/nyheder/alfix-vinder-byggeriets-miljopris-2022
https://www.alfix.com/da/nyheder/alfix-vinder-byggeriets-miljopris-2022


MILJØDOKUMENTATION

08-2022

Produkt Produkttype EMICODE
EC1 PLUS

EPD Nordic 
Ecolabelling  
- Listed *)

DGNB 
2020 
ENV1.2

Basta  
konform

Byggvaru-
bedömningen 
ACCEPTERAS

Sunda-
hus 

PlaneMixPrimer Primer/binder       B

PlaneMixBinder Primer/binder  

TopCoat Design Spartelmasse "Mix"   

PlaneMix S8 rapid Spartelmasse "Mix"      B

PlaneMix 10 Spartelmasse "Mix"       B

PlaneMix S12 rapid Spartelmasse "Mix"       B

PlaneMix 20 Spartelmasse "Mix"       B

PlaneMix 25 Exterior Spartelmasse "Mix"    

PlaneMix 30 Spartelmasse "Mix"     

PlaneMix S40 Støbemasse "Mix"    

PlaneMix 50 Spartelmasse "Mix"      B

PlaneMix 50 less dust Spartelmasse "Mix"       B

PlaneMix 60 Spartelmasse "Mix"       B

PlaneMix 80 Støbemasse "Mix"    

PlaneMix 100 Støbemasse "Mix"     

Produkt Produkttype EMICODE
EC1 PLUS

EPD Nordic 
Ecolabelling  
- Listed *)

DGNB 
2020 
ENV1.2

Basta  
konform

Byggvaru-
bedömningen 
ACCEPTERAS

Sunda-
hus 

1K Tætningsmasse Vådrumsmembran       C+

2K Binder Vådrumsmembran       B

2K Cement Vådrumsmembran       B

Seal-Strip Vådrumsmembran    B

Armeringsvæv (10 cm x 100 m) Vådrumsmembran 

VT-tætningsbånd / VT-hjørne Vådrumsmembran     B

VT-Rørmanchet Vådrumsmembran     B

Vådrumsprimer Primer/binder       B

Seal-Mat afløbsmanchet Vådrumsmembran     B

Banemembran Pro Vådrumsmembran      B

Produkt Produkttype EMICODE
EC1 PLUS

EPD Nordic 
Ecolabelling  
- Listed *)

DGNB 
2020 
ENV1.2

Basta  
konform

Byggvaru-
bedömningen 
ACCEPTERAS

Sunda-
hus 

CombiFix Fliseklæber       B

CombiQuickFix Fliseklæber     B

FlexFix Fliseklæber      

LetFix Fliseklæber       B

LetFix less dust Fliseklæber       B

LetFix Universal Fliseklæber       B

NormalFix Fliseklæber       B

ProFix Fliseklæber       B

ProFix Plus Fliseklæber     

QuickFix premium Fliseklæber      

ReadyFlex Fliseklæber   B

FlexBinder Primer/binder      B

*) Produkter tilmeldt Nordic Ecolabelling kan anvendes i Svanemærket byggeri

Støbe- og spartelmasser

Vådrumsmembraner

Fliseklæbere
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Produkt Produkttype EMICODE
EC1 PLUS

EPD Nordic 
Ecolabelling  
- Listed *)

DGNB 
2020 
ENV1.2

Basta  
konform

Byggvaru-
bedömningen 
ACCEPTERAS

Sunda-
hus 

FineFuge - CeraFill 5 Fugemasse       B

QuickFuge 8 premium Fugemasse       B

UniversalFuge - CeraFill 10 Fugemasse       B

IndustryFuge - CeraFill 18 Fugemasse       B

RustiqFuge - CeraFill 20 Fugemasse      B

C2 Epoxy Fugemasse/fliseklæber   

M-Silicon Fugemasse       B

Produkt Produkttype EMICODE
EC1 PLUS

EPD Nordic 
Ecolabelling  
- Listed *)

DGNB 
2020 
ENV1.2

Basta  
konform

Byggvaru-
bedömningen 
ACCEPTERAS

Sunda-
hus 

DuraPuds 615 Puds   

DuraPuds 703 Puds   

DuraPuds 710 Puds   

DuraPuds 800 SR Puds 

DuraPuds 804 Puds   

DuraPuds 810 Puds   

DuraPuds 830 Puds   

Produkt Produkttype EMICODE
EC1 PLUS

EPD Nordic 
Ecolabelling  
- Listed *)

DGNB 
2020 
ENV1.2

Basta  
konform

Byggvaru-
bedömningen 
ACCEPTERAS

Sunda-
hus 

Acoustic PS3 - recycled Trinlydsmembran      B

AcousticMembran U Trinlydsmembran    

*) Produkter tilmeldt Nordic Ecolabelling kan anvendes i Svanemærket byggeri

Fugemasser

Facadepuds

Trinlydsmembraner



BÆREDYGTIGHEDS-REJSEN

Forberedelserne til den 
første Alfix miljørede-
gørelse igangsættes 

1. miljøredegørelse
Dokumentation og 

grønne målsætninger

2. miljøredegørelse
Dokumentation og nye 
grønne målsætninger

4. miljøredegørelse

 3. miljøredegørelse
 Konform med svenske  
 BASTA. 

Alle tryksager
(flyers, brochurer mv.) 
samt marketing-skilte
laves udelukkende i 

miljøvenligt papir og pap

Alfix nomineres til Byggeriets 
Miljøpris for en ny

hurtighærdende fliseklæber7. miljøredegørelse

Alfix indkøber 
100% vindstrøm 

til fabrikken i Kolding

8. miljøredegørelse 
Fokusområderne er 
bæredygtig produkt-

udvikling, genanvendelse 
af affald, energikortlægning 

og FN's Verdensmål

Alfix er Verdens-
måls-certificeret.

Alfix arbejder strategisk 
med verdensmål  
nr. 8 og nr. 12.  

6 underliggende delmål 
er koblet direkte på 

virksomhedens strategi

Alfix er 
en del af 

FN's 
Global Compact

Alfix vinder  
Byggeriets Miljøpris 

for Alfix'
Bæredygtigheds-

strategi

LCAbyg-filer og 
miljødatablad på 

alfix.com 

Miljøvare-
deklarationer 
(EPD) på en 
lang række 

Alfix produkter

Indkøb af 
bionaturgas 
til fabrikken i 

Kolding 

Alfix vinder 
Byggeriets Miljøpris i 

Danmark 
for Alfix' Miljø- og 

arbejdsmiljøstrategi

Alfix bliver medlem 
af GEV EMICODE og 
opnår certificering

EC1 plus

Indkøb af pose-emballager i særlig 
miljøvenlig papirkvalitet.

Introduktion af facadepuds- og 
malingsprodukter i  

emballage af genanvendt plast

5. miljøredegørelse

6. miljøredegørelse

1

1

Alfix nomineres til 
Byggeriets Miljøpris 
for en bæredygtig  
trinlydsmembran

20022000 2005 2007

2009

2010

2012

2014

201520162018

2022 20232021

2020

2019

Alfix nomineret til 
Byggeriets Klimapris for en 
CO2-reduceret fliseklæber
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ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11 
alfix@alfix.dk
alfix.com A n s v a r l i g  s t y r k e

ALFIX A/S
H. C. Ørsteds Vej 11-13
DK-6000 Kolding

+45 75 52 90 11 
alfix@alfix.dk
alfix.com

Alfix er en dansk familieejet  
virksomhed, stiftet i 1963.

Vi vil skabe tryghed for dem, der 
bygger fremtidens Norden.
 
Sortimentet består af et bredt udvalg 
af: Støbemasser, 
spartelmasser, vådrumsprodukter, 
fliseklæbere, fugemasser, 
pudsprodukter, facademaling samt 
andre specialprodukter.
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