4

stærke

Maling på
faste underlag

Puds på
faste underlag

Puds på
isolering

Puds på sokler

Holdbare danske facadeløsninger
Alfix tilbyder med DuraPuds og DuraDec serien en
række stærke og holdbare løsninger, enten med
indfarvet pudsoverflade eller med maling.

alfix.com

4 stærke til vægge og facader
Puds på faste underlag

Alfix DuraPuds 700 serien
Faste underlag af eksempelvis blødstrøgne tegl og maskinsten:
DuraPuds 710
En stærk hæfte-, armerings- og tyndpuds – også på kalksandsten.
Anvendes som underlag for slutpuds eller som færdig overflade.
Leveres som cementgrå eller indfarvet hvid.

Puds på sokler

Alfix DuraPuds 600 serien
Sokler kræver en særlig vandafvisende og fleksibel pudstype grundet
opstigende fugt fra jorden:
DuraPuds 615
En vandafvisende sokkelpuds til pudsning på beton, leca, mursten og
EPS/XPS.
DuraPuds 615 kan stå alene eller males.

DuraPuds 703
Indfarvet vandskurings- og filtsepuds. Velegnet som slutpuds.
Leveres i cementgrå eller indfarvet hvid.

Puds på isolering

Maling på faste underlag

Alfix DuraPuds 800 serien

Alfix DuraDec serien

At pudse på isolering kræver et komplet facadepudssystem med de helt
rigtige og fleksible pudsprodukter.

DuraDec cementmaling
Cementbaseret maling til malerbehandling af mineralske underlag som
tegl, letklinkerbeton, beton, puds m.v. Velegnet til vandskuret murværk.
Indeholder 2 x 5 kg poser.
DuraDec cementmaling leveres i hvid, grå og skagengul.

DuraPuds 830
Fleksibel og let facadeklæber til opklæbning af facadeisolering.
DuraPuds 810
Fleksibel fiberpuds til grund- og armeringspudsning på kritiske underlag.
Kræver slutpuds.
DuraPuds 804
Fleksibel struktur- og filtsepuds. Anvendes som slutpuds på Alfix
facadepudssystem.
DuraPuds 800 SR TOPKVALITET
Færdigblandet facadepuds på basis af silikoneharpiks, som er modstandsdygtig over for alger og snavs. Anvendes som slutpuds på Alfix
facadepudssystem.
Leveres i hvid i 15 kg plastspand. Fås i 21 flotte standardfarver.

- DuraPuds er sammensat af Durability og Puds
- DuraDec er sammensat af Durability og Decoration
Durability  Holdbarhed
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VIDSTE DU?

DuraDec 8000 SR TOPKVALITET
Facademaling på basis af silikoneharpiks til beton, afhærdet silikat og
pudsede facadekonstruktioner, samt tidligere malede overflader.
Med silikoneharpiks opnås en stærk afslutning på facaden, som er
modstandsdygtig over for alger og snavs.
Leveres i hvid i 9 liter plastspand. Fås i 22 flotte standardfarver.

Ansvarlig styrke

