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Alfix CeraFill 10 colour Universalfuge er forbedret og skifter navn til

UniversalFuge – CeraFill 10
Intensive markedsanalyser udført i tæt dialog med forhandlere og
flisemurere har nu resulteret i en justering af recepten og navnet for
den velkendte universalfuge CeraFill 10 colour.
Resultatet er forbedrede produktegenskaber samt et mere
letforståeligt produktnavn – til gavn for både den udførende
håndværker og forhandleren.
NB! Uændrede varenumre og priser.
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Ansvarlig styrke

KORTERE SÆTTETID
HØJ FYLDNINGSGRAD
”Flere flisemurere har efterspurgt
en endnu bedre universalfuge fra
os med kortere sættetid, bedre
fyldning og mere ensartede mørke
farver. Disse ønsker imødekommer
vi nu med en opdateret og
forbedret recept af vores største
fugeprodukt CeraFill 10 colour”,
siger Allan Nielsen – teknisk chef
i Alfix.
UniversalFuge – CeraFill 10
bliver som sin forgænger en
allround kvalitetsfuge til
universelle brugssituationer.
Den forbedrede fuge udmærker
sig desuden med høj styrke, høj
fyldningsgrad, mindre udvaskning
samt klare og intense farver.
10-tallet i navnet fortæller
fortsat, at fugen kan anvendes
i fugebredder op til 10 mm.
Universalfugen er uden
sammenligning den mest solgte
Alfix fugemasse, og denne
position forventes styrket med
den nye forbedrede recept.

8 FORSKELLIGE
FUGEFARVER

Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 fås i:

Lysegrå

Grå

I halen af den forbedrede recept
justeres også på produktnavnet.
”Vi har modtaget ønsker fra
kunderne om et mere direkte
navn, som er letforståeligt på
vores vigtige skandinaviske
markeder. Med UniversalFuge
som det primære navn
kommer produktets universelle
fugeegenskaber nu helt frem i
lyset”, siger Anders Bertelsen Toft –
direktør (CCO) i Alfix.
”UniversalFuge bliver en slags
fornavn, og CeraFill 10 navnet
fastholdes som efternavn for
at sikre genkendeligheden”,
fortsætter han.
Produktet kommer til at hedde
UniversalFuge – CeraFill 10.

Manhattan
Stålgrå

Den nye emballage vil først møde
markedet i slutningen af 2019.
Indfasningen af sækkene i de
forskellige fugefarver vil dog ske
løbende af hensyn til forbrug af
restemballage på de forskellige
farver og for at undgå at sende
store mængder restemballage til
forbrænding med dertilhørende
miljømæssige aftryk.

Sortgrå

Lys beige

Emballagedesignet har også fået
et løft. Den lilla signalfarve fra
produktnavnet får ekstra plads
efter ønsker fra forhandlere
og slutbrugere fremkommet i
markedsanalyserne.
Forsidefoto´et er opgraderet
ligesom nye og mere fortællende
ikoner er kommet til. Endelig er
udenlandske tekster på forsiden
forstørret for at imødekomme de
store eksportmarkeders ønsker
om mere lokal islæt.
Bundstykket på sækken er nu
fuldfarvet i lilla, og derved træder
produktets kendetegn mere frem,
når sækkene ligger på paller
hos forhandleren eller på en
byggeplads.

NY FORBEDRET
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Den forbedrede fugerecept
implementeres i samtlige farver
allerede nu og leveres i de
oprindelige CeraFill 10 colour sække
for at imødekomme kundernes
efterspørgsel på en forbedret fuge.
Således tilbydes markedet allerede
nu et forbedret produkt, som
så leveres i den eksisterende
emballage i en overgangsperiode.

Produktinfo´en er opdateret
på Alfix hjemmesiden, hvor
fugen nu præsenterer sig som
”UniversalFuge – CeraFill 10”.

Nye navne - andre fugemasser

Så venter vi blot med glæde på, at
det opgraderede fugeprodukt også
udsendes i den nye emballage fra
ultimo 2019.

De øvrige cementbaserede Alfix fugemasser skifter
også løbende navn, så de er mere letforståelige i
forhold til fugens specifikke egenskaber. De fastholder
ligeledes det oprindelige navn som efternavn af hensyn til
genkendeligheden. Forandringen implementeres løbende,
og de nye navne bliver:

Læs mere om
UniversalFuge – CeraFill 10 her!
Koksgrå Antracitgrå

FREMHÆVET LILLA
FARVE PÅ EMBALLAGE

Dog udgår betegnelsen ”colour”.

ANSVARLIG INDFASNING
AF SÆKKE

Som forgængeren kan
UniversalFuge – CeraFill 10 fås
i de velkendte 8 standardfarver.
Farven ”stålgrå” bliver fremover
kaldt ”Manhattan – Stålgrå”.
Manhattan betegnelsen er kendt i
markedet, og Alfix farven ”Stålgrå”
matcher den velkendte Manhattan
farve, som efterspørges af såvel
projekterende, håndværkere og
bygherrer.

Hvid

NYT NAVN

• FineFuge - CeraFill 5 (flisefuge med fin struktur)
• QuickFuge Premium 8 (hurtighærdende fuge)
• IndustryFuge - CeraFill 18 (højstyrke fugemasse)
• RustiqFuge - CeraFill 20 (klinkefuge med rustik struktur)

Kan man blande CeraFill 10 colour med den nye UniversalFuge - CeraFill 10? Ja, det kan man uden problemer.

