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ALFIX APP

Ny hantverkar-app till
Sverige och Norge
Alfix introducerade förra året en dansk hantverkarapp, skräddarsydd för plattsättare. Den nya
digitala plattformen har varit en stor framgång
på hemmamarknaden, och man följer nu upp med
motsvarande svensk och norsk version som är
anpassad till våra två stora exportmarknader.
I appen kan hantverkaren komma åt viktig information om
Alfix-produkterna direkt på byggplatsen. Produktinformation
och säkerhetsdatablad finns nära till hands, och användaren
kan lätt beräkna mängden av de olika produkterna via en
användarvänlig räknare. Dessutom innehåller appen också
en praktisk kvalitetssäkringsfunktion, där byggprojekt på ett
överskådligt sätt kan dokumenteras med korta anteckningar
tillsammans med fotos från kameran i telefonen.
Appen kan nu laddas ned för iPhones i App Store och för
Android-telefoner i Google Play.

Ny broschyr – fasadputs
Vi har just tagit fram ett omfattande tillägg till vår befintliga broschyr om
fasadputs ”Hållbara putsade fasader – med Alfix DuraPuds och DuraDec”.
Tilslutningsdetaljer

Den nya broschyren visar med tydliga illustrationer hur vissa delar av arbetet utförs på
bästa sätt.

ved Alfix Facadepudssystem

Tillæg til Holdbare pudsede facader - med Alfix DuraPuds og DuraDec

Här hittar du teckningar och anvisningar för fasadputssystem med mineralull och EPS.
Dessutom visas detaljerade instruktioner för professionella Alfix-lösningar vid socklar,
fönsterbänkar, takfot och murkronor.
Se broschyren här!

DK

Därför har Alfix valts till ett stort projekt
med mosaikfasad i Köpenhamn
Alfix deltar i arbetet på fasaden med ett stort och prestigefyllt mosaikprojekt
vid Flintholm Station på Frederiksberg.
Det nya 4 400 kvadratmeter stora ”Kultur- og Bevægelseshus KU.BE” fasadbekläds
nu med eleganta spanska mosaikkakel, som monteras med Alfix C2 Epoxy. Därefter
fogas plattorna med Alfix CeraFill 20 – klinkerfogmassa, som både matchar och kan
kompensera för olika fogbredder.
”Det har för byggherren, ingenjören och entreprenören varit helt avgörande att den
byggtekniska lösningen till denna speciella fasaduppgift är professionell och skräddarsydd
för uppgiften. Mosaikfasaden kommer att utsättas för det växlande danska vädret, som
med en god blandning av sol, regn och snabba växlingar mellan kyla och töväder utgör en
’aggressiv miljö’. Vi är övertygade om att den valda Alfix-lösningen är lämplig för denna
krävande uppgift”, avslutar Allan Nielsen.
Det gäller ett stort och annorlunda projekt, eftersom fasaden är 1 300 m2 och
sträcker sig upp till 10 meters höjd. KU.BE är designad av arkitekterna Adept/MRVDV,
och i byggnaden kommer det att rymmas bibliotek, café och diverse kultur- och
aktivitetslokaler.
Den imponerande vita mosaikfasaden med de ljusa Alfix-fogarna kommer snart att
smycka stadsbilden vid Frederiksberg.
Se foto av det vackra bygget här.

Det har för byggherren (...) varit helt avgörande att den
byggtekniska lösningen till denna speciella fasaduppgift är
professionell och skräddarsydd.
- Allan Nielsen, teknisk chef i Alfix

Dansktillverkad putsfärg
– som håller i upp till 15 år
Försäljningen av Alfix DuraPuds 800 SR (silikonhartsbaserad putsfärg) växer. Den
färdigblandade putsen är diffusionsöppen (den kan andas), har en livslängd på upp till 15 år
på fasaden och finns i 21 eleganta standardfärger. Dessutom är putsfärgen, som tillverkas
i Kolding, alg- och smutsavvisande, vilket är en egenskap som efterfrågas av många
byggherrar.
Läs mer om produkten här.
Se helt nya referenser med Alfix DuraPuds 800 SR här!
• Drömbostad i Kolding
• Gammalt vattentorn i Aalborg
• Funkisbostad i Hjørring

Många nya Alfix-badanläggningar
Under det senaste året har antalet badanläggningar i Skandinavien som utförts
med Alfix-produkter stigit kraftigt. Sensommaren 2016 har också bjudit på ett
antal nya spännande bassängprojekt.
”Vi sätter stort värde på det professionella arbetssätt som genomsyrar det
förtroendebaserade samarbetet kring simbassänger. Alfix används för närvarande i
flera större projekt i bland annat Ishøj, Ølstykke, Herfølge och Århus. Det är verkligen
positivt att så många projekterande och utförande hantverkare nu väljer oss som
samarbetspartner”, säger Carsten Schultz, teknisk chef på Alfix.
Trots mer än 40 års erfarenhet av bassänger går företaget fortfarande ödmjukt till
varje arbetsuppgift, eftersom succén i hög grad vilar på en klar och ömsesidigt avstämd
förväntan i kombination med en tät och löpande dialog, förklarar Carsten Schultz.
För Alfix är målet för ett sådant partnerskap alltid att både byggherrar, ingenjörer,
entreprenörer och utförande hantverkare ska kunna vara helt trygga med de valda
lösningarna.
Här ser du foton av en stor 50-metersbassäng i Ishøj, där man ska montera kakel
både i bassängen och på gåytorna. Här kommer man bland annat att använda Alfix 2K
tätningsmassa, Alfix ProFix flexbiel fästmassa och Alfix CeraFill 18 resistant högstyrka
fogmassa.
Vill du veta mer om hur Alfix kan erbjuda ”Ansvarig styrka” i bassängkonstruktioner, så
kontakta Carsten Schultz på +45 7552 9011.
Se referencer här!

