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Alfix CeraFill 10 colour Universalfuge er forbedret og endrer navn til 

UniversalFuge – CeraFill 10
Intensive markedsanalyser utført i tett dialog med forhandlere 
og flisemurere har nå resultert i en justering av oppskriften og 
navnet til den velkjente universalfugen CeraFill 10 colour. Resultatet 
er forbedrede produktegenskaper samt et mer lettforståelig 
produktnavn – til fordel for både den utførende håndverkeren og 
forhandleren. 

alfix.com/no

NB! Uendrede varenumre og priser.

2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR

NYHET



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

”Flere flisemurere har etterspurt 
en enda bedre universalfuge fra 
oss med kortere settetid, bedre 
fylling og mer ensartede mørke 
farger. Disse ønskene imøtekommer 
vi nå med en oppdatert og 
forbedret oppskrift på vårt største 
fugeprodukt, CeraFill 10 colour”, 
sier Allan Nielsen – teknisk sjef
hos Alfix.

UniversalFuge – CeraFill 10 
blir som sin forgjenger en allsidig 
kvalitetsfuge til universelle 
brukssituasjoner. Den forbedrede 
fugen utmerker seg dessuten med 
høy styrke, høy fyllingsgrad, mindre 
utvasking samt klare og intense 
farger.
10-tallet i navnet forteller fortsatt 
at fugen kan brukes i fugebredder 
på opptil 10 mm. Universalfugen 
er uten sammenligning den mest 
solgte Alfix-fugemassen, og 
denne posisjonen forventes å bli 
styrket med den nye, forbedrede 
oppskriften.

I likhet med forgjengeren kan 
UniversalFuge – CeraFill 10 fås i 
de velkjente 8 standardfargene. 
Fargen ”stålgrå” blir fremover kalt 
”Manhattan – Stålgrå”.
Manhattan-betegnelsen er kjent i 
markedet, og Alfix-fargen ”Stålgrå” 
matcher den velkjente Manhattan-
farven, som etterspørres av både 
prosjektledere, håndverkere og 
byggherrer.

Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 
fås i:

Den forbedrede fugeresepten 
implementeres i samtlige farger 
allerede nå og leveres i de 
opprinnelige CeraFill 10 colour-
sekkene for å imøtekomme 
kundenes etterspørsel om en 
forbedret fuge.

Dermed tilbys markedet allerede nå 
et forbedret produkt, som
leveres i den eksisterende 
emballasjen i en overgangsperiode.

Den nye emballasjen vil først 
komme på markedet i slutten av 
2019.
Innfasingen av sekkene i de 
forskjellige fugefargene vil likevel 
skje løpende av hensyn til forbruk 
av restemballasje på de forskjellige 
fargene og for å unngå å sende 
store mengder restemballasje 
til forbrenning med tilhørende 
miljømessige avtrykk.

Produktinformasjonen er 
oppdatert på Alfix’ hjemmeside, 
der fugen nå presenterer seg som 
”UniversalFuge – CeraFill 10”.

Da venter vi bare med glede på 
at det oppgraderte fugeproduktet 
også skal sendes ut i den nye 
emballasjen fra og med slutten av 
2019.

Læs mere om 
UniversalFuge – CeraFill 10 her! 

I tillegg til den forbedrede 
oppskriften justeres også 
produktnavnet.

“Vi har mottatt ønsker fra 
kundene om et mer direkte 
navn som er lettforståelig på de 
viktige skandinaviske markedene 
våre. Med UniversalFuge som 
primært navn, kommer produktets 
universelle fugeegenskaper nå 
helt frem i lyset,” sier Anders 
Bertelsen Toft – direktør (CCO) i 
Alfix.

”UniversalFuge blir et slags 
fornavn, og navnet CeraFill 10 
fastholdes som etternavn for 
å sikre gjenkjenneligheten”, 
fortsetter han.

Produktet kommer til å hete 
UniversalFuge – CeraFill 10.

Dermed utgår betegnelsen 
“colour”.

Emballasjedesignet har også fått 
et løft. Den lilla signalfargen fra 
produktnavnet får ekstra plass 
etter ønske fra forhandlere
og sluttbrukere, noe som kom 
frem i markedsanalysene.

Forsidebildet er oppgradert, da 
nye og mer beskrivende ikoner 
er kommet på plass. Endelig er 
utenlandske tekster på forsiden 
forstørret for å imøtekomme de 
store eksportmarkedenes ønsker 
om et mer lokalt preg.

Bunnen av sekken er nå helt 
lilla, noe som viser produktets 
kjennetegn bedre frem når 
sekkene ligger på paller
hos forhandleren eller på en 
byggeplass.
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Nye navne - andre fugemasser
De øvrige sementbaserte Alfix-fugemassene skifter også 
navn etterhvert, slik at de er mer lettforståelige i forhold 
til fugens spesifikke egenskaper. De beholder også det 
opprinnelige navnet som etternavn for gjenkjennelighetens 
skyld. Forandringen implementeres løpende, og de nye 
navnene blir:

• FineFuge – CeraFill 5  (flisefuge med fin struktur)
• QuickFuge premium 8 (hurtigherdende fuge)
• IndustryFuge – CeraFill 18 (fugemasse med høy styrke)
• RustiqFuge – CeraFill 20 (klinkefuge med rustikk struktur)

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

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_pi0.209_universalfuge_cerafill10.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_pi0.209_universalfuge_cerafill10.pdf

