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Storformatfliser monteret med Alfix
Storformatfliser anvendes på både væg og gulv, og vores tekniske afdeling 
får næsten dagligt spørgsmål om, hvilke forholdsregler man bør tage med de 
store fliser. 

I dag kan fliseproducenterne fremstille deciderede fliseplader og skære dem 
til i præcis den ønskede størrelse. Det er faktisk kun distributionen, der sætter 
grænserne. Vi har set fliser, der måler op til 100 x 300 cm, og fliser med målene  
120 x 120 og 60 x 120 cm opfattes nu som almindelige størrelser.

”Når storformatfliser skal monteres forsvarligt, er det vigtigt, at underlaget er 
helt plant, og i de fleste tilfælde vil det være nødvendigt at spartle overfladen, 
før monteringen kan påbegyndes. Anvendes fliserne eksempelvis på et gulv i et 
badeværelse, kan konstruktionen kun udføres med ensidig fald, fortæller teknisk 
konsulent i Alfix Johannes Mortensen.

For at sikre plane flader uden kanter kan man anvende 
forskellige hjælpemidler, som fx kiler. Ved montering anbringes 
en lille plastpind med en fod mellem fliserne. Derefter indsættes 
en kile i en åbning i plastpinden, så man med en speciel tang 
kan trække/ trykke fliserne i samme højde. Når fliseklæberen 
er tør, kan man fjerne pinden, så kun foden efterlades under 
fliserne. Ved montering af fliserne skal man være opmærksom på, at der kræves en 
stor mængde klæber for at undgå hulrum under fliserne. Er der brugt for lidt kan 
fliserne lyde ”skruk” – altså hule, når man færdes på overfladen.

”Ved montering af storformatfliser kan man med stor fordel anvende 
sugekopper til håndtering af fliserne. Det er både lettere at styre 
fliserne på plads og samtidig mere skånsomt for ryggen, da fliserne 
er tunge. Der findes også specialudviklet hydraulisk løftegrej til de 
helt store fliser, der let kan veje over 30 kg. Fliseklæberen, som vi 
anbefaler til fliserne, er en såkaldt flydemørtel. Ved at bevæge flisen 
kan man opnå en fin dækning, idet flisens væg vil få klæberen til at 
flyde sammen. Alfix ProFix er den helt perfekte/optimale klæber til 
formålet”, fortsætter Johannes Mortensen.  

Ved fliser over 60 x 60 cm anbefaler Alfix desuden, at der suppleres med et tyndt lag 
klæber på bagsiden af flisen. Man skal dog være opmærksom på, at nogle fliser er 
krumme. For at imødegå kanter bør man aldrig lægge fliserne i halvstensforbandt, 
da man derved vil placere en evt. højderyg over for det laveste punkt. Vi anbefaler i 
stedet at lægge storformatfliserne kvartstensforbandt. Fugerne bør være minimum 
4 – 5 mm brede, da man så kan skjule små forskelle i flisernes format. Benyttes 
rektificerede fliser; det vil sige fliser, der er skåret til efter fremstilling, må fugerne 
gerne være smallere, da disse fliser er skåret meget præcist. 

Læs mere om Alfix ProFix her  

http://www.alfix.com/Produkter/Flisekl%E6bere+Fix/profix.htm


Max.
20 kg

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

Med FSC certificeret papir er vi som virksomhed med til at sikre 
en ansvarlig skovforvaltning og ordnede forhold for de personer, 
som arbejder i de skove, der leverer træ til vores papir. 
- Anders Bertelsen Toft, marketingchef, Alfix 

Mød os på Byggeri ’14 messen 
Alfix er traditionen tro med på den store messe i Fredericia, når Byggeri ’14 messen 
(tidligere TUN BYG) afholdes i Messe C i dagene fra den 25. – 28. februar 2014. Igen i år 
har vi stand-nummeret D-6320.

Velkommen på ”Den grønne byggeplads”. 

Tak for i år og på gensyn i 2014
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt og begivenhedsrigt Alfix 
jubilæumsår i 2013.

Alfix holder lukket mellem jul og nytår – fra fredag d. 20.12.2013 kl. 14.  
Vi åbner igen torsdag d. 2.1.2014. 

Til foråret i det nye år vil vi introducere en række nye højkvalitetsprodukter, som 
understøtter og udbygger vores bidrag til ansvarligt byggeri. I kan godt begynde at glæde 
jer. Med ønsket om en skøn jul og et lykkebringende nytår til alle!

Grøn emballage
Siden Alfix modtog Byggeriets Miljøpris i marts 2012, har vi lagt os i selen for at 
udbygge vores grønne profil. 

På arbejdsmiljøsiden har vi reduceret vægten i vores store sække til gavn for såvel 
personale i byggecentrene som de udførende håndværkere. På miljøsiden har vi besluttet, 
at de papirsække, som anvendes til vores produkter fra begyndelsen af det nye år, skal 
komme fra ansvarlige papirkilder. 

”Vores tryksager har i flere år båret miljømærket FSC (Forest Stewardship Counsil). Med 
FSC certificeret papir er vi som virksomhed med til at sikre en ansvarlig skovforvaltning 
og ordnede forhold for de personer, som arbejder i de skove, der leverer træ til vores 
papir. Nu går vi et skridt videre og kan fremadrettet dokumentere, at også sækkene til 
vores 18 og 20 kg emballage er FSC certificeret”, siger marketingchef Anders Bertelsen 
Toft. 

Ønsket om FSC certificeret emballage har krævet et leverandørskifte, men kunderne vil 
kun opleve, at den nye sække-kvalitet fuldt ud matcher den tidligere – nu er sækkene blot 
tilført et sympatisk grønt hensyn. Ambitionen for Alfix er, at også 5 kg poserne overgår til 
FSC certificeret emballage i løbet af 2014. Endnu et sikkert Alfix skridt hen ad den grønne sti. 
Se en kort film om FSC her. 

http://www.youtube.com/watch?v=5QoCd9xYoH8

