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GOD AKTIVITET
Høsten er over oss, og aktiviteten i danske Alfix er 
fortsatt god. Denne utgaven av nyhetsbrevet inneholder 
blant annet en artikkel om bærekraftig trinnlyddemping 
med Alfix og en ny presentasjonsvideo om vår 
produktnyhet Alfix TopCoat Design.

Les også om en kommende utvidelse av fabrikken i 
Kolding og andre nyheter.

God leselyst!

/Team Alfix

TRYGGHET



Vi opplever ikke disse problemene lenger. Den største 
positive effekten av vår nye trinnlydløsning er imidlertid når 
hunden vår går over gulvet. Vi hører ikke engang at den 
går rundt mer. Tidligere kunne vi tydelig høre hver eneste 
bevegelse.
Vi kan derfor varmt anbefale andre å vurdere denne Alfix-
trinnlydløsningen – også i nybygg», fortsetter Malene Sander 
og Jan Siefert.

Grønn lyd - lyden av god samvittighet
Alfix Acoustic PS3 – Recycled har en bærekraftig profil og er 
nominert til Byggeriets Miljøpris 2020. Produktet
er fremstilt av 100 % resirkulert gummi fra europeiske 
bildekk og naturlig korkgranulat – et gjennomgående 
bærekraftig produkt.
Byggherrer på Sør-Jylland vurderer nettopp den grønne 
profilen som en fordel med Alfix-produktet.

“At produktet inneholder resirkulerte materialer har absolutt 
en innvirkning på vårt valg av denne løsningen. Vi ønsker 
gjerne å støtte miljøet, og vi vil hjelpe til der vi kan. Liten 
tue kan velte stort lass”.

Alfix-produktet gir bedre akustikk til rom og bygninger og 
dermed økt velvære. Alfix Acoustic PS3 – Recycled bygger 
bare 3-4 mm og kan brukes under alle typer gulvbelegg.

Man kan oppnå en støyreduksjon på opptil 19 dB i 
privatboliger, kontorlandskaper, hoteller, skoler og 
mange andre bygninger ved hjelp av Alfix Acoustic 
PS3 – Recycled. Den nøyaktige effekten avhenger av 
typen gulvbelegg.

Ny, unik enebolig med 
bærekraftig system for 
trinnlyddemping
Eierne av denne splitter nye boligen kan nå glede seg 
over en behagelig og myk akustikk som er et direkte 
resultat av den innovative trinnlydmembranen Alfix 
Acoustic PS3 – Recycled.

Under de mange vakre flislagte gulvene i boligen har den 
utførende murerbedriften installert trinnlydmembranen fra 
Alfix som ett samletsystem.

”Akustikken har blitt 
kjempegod, og i 
dag opplever vi mye 
mindre romklang i 
kjøkkenallrommet, som 
er husets sentrum. Vi har 
nemlig tidligere opplevd mye støy i alle de
utstillingshusene vi har besøkt i byggeprosessen», sier 
Malene Sander og Jan Siefert fra Kolding.

Ettersom utbyggerne ønsket gulvfliser som et gjennomgående 
gulvbelegg i det moderne huset, var de spesielt interessert i å 
samtidig legge inn akustikkregulering under de harde flisene. 
I sin tidligere bolig hadde de også flislagte gulv, noe som ga 
en del utfordringer når det gjaldt støy.

“Da vi hadde besøk i den tidligere boligen av gjester med 
stiletthæler, kom det en hard og skjærende lyd fra skoene på 
gulvet. Det samme når stoler skulle flyttes ved spisebordet 
vårt.

En effektiv løsning 
på raske hunder, 
støyende stiletter og 
skramlende stoler



Ny video – vakkert og sterkt designgulv med Alfix
Produktnyheten Alfix TopCoat Design er et 1-komponents, ultramatt, gjennomsiktig og 
arbeidsvennlig sluttbehandlingsprodukt for sparklede designgulv / polerte betonggulv.

Vi har laget en video som veileder brukeren trinnvis gjennom forbehandling, verktøybruk, 
prosedyre og tips for etterfølgende vedlikehold.

Se videoen her!

Miljøvennlig emballasje – 2K Tettningsmasse
Som en del av Alfix’ bærekraftige strategi leveres alle 10 kg-spann med Alfix 2K 
Tetningsmasse nå i resirkulert plast. Resirkulert plast er bedre for miljøet i forhold til
vanlig plast, og i løpet av de neste årene vil enda flere av våre produkter bli levert i 
resirkulert og dermed grønnere plastemballasje.

Alfix utvider
Denne våren kjøpte vi en nabotomt på H.C. Ørsteds Vej i Kolding, hvor det skal oppføres et 
nytt utleveringslager. Årsaken er økt aktivitet.
Det nye bygget forventes innviet i slutten av 2021.

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


Ny bolig i skogkanten
Dette flotte funkishuset er bygd bare et steinkast unna bynær skog med tilhørende 
innsjø i Sør-Jylland. Fasadesystemet her er fra Alfix DuraPuds-serien, der det er pusset 
direkte på fasadeisolasjonen. Her er det blant annet brukt Alfix DuraPuds 810 (fleksibel 
fiberpuss) og DuraPuds 804 (Fleksibel struktur- og filsepuss). Deretter males fasaden med 
silikonharpiksmalingen Alfix DuraDec 8000 SR i hvitt.
 
Les mer om Alfix-puss og -maling her!

Utvalgte nye referanser

Politihøyskolen, Vejle
Her dreier det seg om den nye, medieomtalte politihøyskolen i Vejle. Systemet for 
flismontering er av dansk opprinnelse – nemlig fra Alfix: VåtromsPrimer, PlaneMixPrimer, 
Armeringsvev, 1K Tetningsmasse, ProFix Flislim og QuickFuge 8 premium.

Produktene brukes i garderober, toaletter osv.
Den nybygde delen av skolen omfatter et auditorium, en idrettshall samt trenings- og 
undervisningslokaler.

Designgulv, polert betonggulv, rågulv
Det er stor interesse for designgulv til både boliger og butikker. Gulv basert på sementbasert 
sparkelmasse - Alfix har et gjennomprøvd system.
Les mer her!  

https://www.alfix.com/no/puss-fasademaling
https://www.building-supply.dk/announcement/view/129022/designgulv_vaekker_begejstring_hos_boligejer_og_gulvlaegger?fbclid=IwAR0uHC7mFDEifBagoE9b2HUqEmvbcX2ysXjliiJB4M5ugtyVVHIurcSW-bw

