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Vildbjerg Sports- og Kulturcenter

Simbassänger – trygghet för
byggledning och utförare
Det byggs många simbassänger i Skandinavien. Alfix
anlitas i många sådana byggprojekt, varav Vildbjerg
sport och kulturcenter i Herning är ett av de senast
slutförda projekten.
”I projektet för Vildbjerg sport- och kulturcenter har vi
haft ett väldigt bra samarbete med Alfix, som hjälpte till
med kakelbyte i bassängen. Det var konstant fokus på
rätt sak, och Alfix bidrog med pålitlig teknisk support
och vägledning. I kommande bassängprojekt kommer vi
förmodligen att involvera Alfix i ett tidigare skede, så att vi
redan i projekteringsfasen kan dra fördel av deras expertis
inom simbassänger”, säger byggledaren Jørgen Hermann
Damsbo, byggnadskonstruktör hos ÅF Buildings i Danmark.
Pålitlig byggteknisk rådgivning före, under och efter
byggprojektet är kärnan i den service som Alfix vill erbjuda
sina samarbetspartner, och därför är Alfix glada över
byggledningens önskan om att i ännu högre grad anlita Alfix
i kommande projekt, säger Alfix teknikchef Carsten Schultz.
Och så här säger den utförande murarfirman om sin
upplevelse av bassängprojektet i Herning:
”Samarbetet med Alfix fungerade perfekt. Som utförande
murare i bassängprojektet var det viktigt att Alfix
medverkade redan vid de inledande byggmötena, och

dialogen har fungerat mycket väl genom hela projektet.
Vår upplevelse är att det alltid finns en bra lösning när Alfix
medverkar, tack vare företagets omfattande erfarenhet av
kakelsättning och bassänger. Det ger både byggherren och
utföraren, det vill säga oss, trygghet i arbetet”, säger Lars
Gade, murarmästare och anställd hos Børge Lind & Sønner.
Ett lösningsorienterat, tillitsfullt samarbete och tät dialog
mellan de olika parterna i projektet, är grunden för ett
bra och hållbart resultat som alla blir nöjda med. Att både
byggherren och utförande murare har känt sig trygga under
projektet, gläder också Carsten Schultz, eftersom det är
just trygghet som Alfix vill uppnå med sitt bassängsystem
och tillhörande teknisk support.

Precis som i en rad andra skandinaviska bassängprojekt
har följande Alfix-produkter används i Vildbjerg sport- och
kulturcenter:
• Alfix PlaneMix S40 – avjämning av bassäng och betong
• Alfix 2K Tätningsmassa
• Alfix ProFix – flexibel fästmassa
• Alfix CeraFill 18 resistant – höghållfast fogmassa
• Alfix C2 Epoxyfog

EM i Budapest – Euroskills
Hemma i Danmark tränar den danska mästerskapsvinnaren Samuel Birk Axelsen
från murarfirman Lund & Staun inför yrkesmästerskapet EuroSkills 2018, som
hålls i Budapest.
Den unga muraren föredrar Alfix för sina vardagliga arbetsuppgifter:
”Alfix har många bra produkter. När jag använder Alfix från start till slut – från priming till
den sista silikonfogen – så blir resultatet perfekt.”
De orden tackar vi för. Euroskills, EM i yrkesskicklighet, hålls i Budapest under perioden
26–28 september, och Samuel deltar som vinnare av plattsättningsgrenen i det danska
yrkesmästerskapet.
Som huvudsponsor för plattsättargrenen i DM, EM och VM ser vi fram emot att följa
Samuel, som på bilden är klädd helt i vitt. Bilden togs vid ett träningsläger i Köpenhamn i
somras, där Samuel och andra unga talanger tränade på sina färdigheter. Sedan 2011 är
Alfix huvudsponsor för yrkestävlingarna.
Här kan du titta på ett TV-reportage om kakelsättarna:
https://www.tv2nord.dk/artikel/flisemurer-goer-sig-klar-til-em-jeg-taenker-paa-traenehele-tiden

Ännu en villa målad med Alfix fasadfärg!
Den här funkisvillan har precis målats med Alfix silikonhartsfärg
DuraDec 8000 SR i vitt.
Byggherren ville ha ett resultat med lång livslängd och minimalt
underhållsbehov, vilket den tidigare fasadfärgen inte levde upp till. Den
tidigare fasaden fick snabbt en beläggning av alger och smuts.
Med Alfix DuraDec 8000 SR håller fasaden i upp till 20 år innan
den måste behandlas på nytt. Produkten ger också extra hög
motståndskraft mot alg- och smutsbeläggningar. Färgen har
utvecklats och tillverkats på vår fabrik i Kolding. En genomarbetad
dansk kvalitetsprodukt – perfekt för det ombytliga skandinaviska
klimatet.
Färgen är extremt diffusionsöppen och finns i många kulörer.
Läs mer.

Alfix DuraDec 8000 SR

Vill du vara med i klubben?
Murarklubben – Alfix Pro Club tar emot anmälningar till nästa event.
Invigningen av Pro Club i maj 2018 blev en succé. Klubben är ett nätverk för
professionella murare och ger en plattform för att, genom möten och fortlöpande dialog
med Alfix eller andra medlemmar, inhämta kunskaper om en rad tekniska lösningar för
exempelvis plattsättning och fasader. Varje medlem får nyhetsbrev via e-post eller en
sluten Facebook-grupp som bara är öppen för Pro Club-medlemmar.
Nu tar vi emot anmälningar till höstens klubbmöte, som hålls hos Alfix i Kolding.
Mötet äger rum fredag den 2 november 2018, och ett av huvudtemana är
”storformatsplattor” och arbete med sådana.
Anmäl dig här!

