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GOD AKTIVITET
Hösten är här och aktiviteten hos danska Alfix är 
fortfarande god. Den här utgåvan av nyhetsbrevet 
innehåller bland annat en artikel om hållbar 
stegljudsdämpning med Alfix och en ny presentationsfilm 
om vår produktnyhet Alfix TopCoat Design.

Du kan också läsa om en kommande utbyggnad av 
fabriken i Kolding och andra nyheter.

Trevlig läsning!

/Team Alfix

VI VILL SKAPATRYGGHET



Nu har vi inte längre de här problemen. Den största positiva 
effekten av vår nya stegljudslösning är dock när vår hund 
går på golvet. Vi hör inte längre alls när den går omkring. 
Förut hörde vi tydligt minsta rörelse.
Vi rekommenderar därför varmt andra att överväga 
stegljudslösningen från Alfix – även för nybyggnation”, 
fortsätter Malene Sander och Jan Siefert.

Grönt ljud – ljudet av ett rent samvete
Alfix Acoustic PS3 – Recycled har en hållbar profil och har 
nominerats till Byggeriets miljöpris 2020. Produkten är 
tillverkad av 100 % återvunnet gummi från europeiska 
bildäck och naturkorkgranulat – en genomgående hållbar 
produkt.
Den gröna profilen betraktas av de sydjylländska 
byggherrarna som en fördel med just Alfixprodukten.

”Att produkten innehåller återvunnet material har helt klart 
betydelse för vårt val av just den här lösningen. Vi vill gärna 
bidra till miljön och hjälpa till där vi kan. Även små detaljer 
kan göra skillnad.”

Alfix-produkten tillför bättre akustik till rum och byggnader 
och därmed bättre välbefinnande. Med en installationshöjd 
på endast 3–4 mm kan Alfix Acoustic PS3 – Recycled 
användas under alla typer av golvbeläggning.

En bullerreduktion på ända upp till 19 dB kan uppnås 
i privata hem, större kontorslokaler, hotell, skolor och 
i många andra byggnader med hjälp av Alfix PS3 – 
Recycled. Den exakta effekten beror på golvtypen.
 

Ny drömbostad med 
hållbart system för 
stegljudsdämpning
Ägarna till denna helt nya bostad kan numera njuta 
av en behaglig och mjuk akustik, som är ett direkt 
resultat av det innovativa stegljudsbembranet Alfix 
Acoustic PS3 – Recycled.

Under bostadens många vackra kakelgolv har den utförande 
murarfirman installerat stegljudsmembranet från Alfix som 
ett komplett system.

”Akustiken har blivit 
fantastiskt bra, och i 
dag upplever vi betydligt 
mindre rumsklang i vårt 
kök-allrum, som är husets 
centrum. Vi har nämligen 
tidigare upplevt mycket 
buller i alla de
utställningshus vi har besökt under vår byggprocess”, säger 
Malene Sander och Jan Siefert från Kolding.

Eftersom byggherrarna föreslog golvplattor som genomgående 
beläggning i det moderna huset, var de särskilt intresserade av 
att planera för akustikreglering under de hårda kakelplattorna. 
I sin tidigare bostad hade de också klinkergolv, vilket innebar 
vissa utmaningar med buller.

”När vi fick besök av gäster med högklackat i vår tidigare 
bostad uppstod ett hårt och vasst ljud från skorna på golvet. 
Samma sak hände när man flyttade stolarna vid vårt matbord.

En effektiv lösning 
på snabba tassar, 
klapprande 
stilettklackar och 
slamrande stolar



Ny film – snyggt och slitstarkt designgolv med  Alfix
Produktnyheten Alfix TopCoat Design är en 1-komponents, ultra-matt, transparent och 
arbetsvänlig slutbehandlingsprodukt för spacklade designgolv/golv i New York-stil.

Vi har gjort en film som guidar användaren steg för steg genom förbehandling, 
verktygsanvändning, arbetsmetod och tips för efterföljande underhåll.

Se filmen här!

Miljövänlig förpackning – 2K Tätningsmassa 
Som en del i Alfix hållbarhetstrategi levereras nu alla 10 kg-hinkar med Alfix 2K 
Tätningsmassa i återvunnen plast. Återvunnen plast är bättre för miljön jämfört med
vanlig plast, och under de närmaste åren kommer ännu fler av våra produkter att levereras i 
återvunna och därmed grönare plastförpackningar.

Alfix expanderar
I våras köpte vi en granntomt på H.C. Ørsteds Vej i Kolding, där vi kommer att bygga ett 
nytt leveranslager. Bakgrunden är ökad aktivitet.
Invigningen av den nya byggnaden beräknas ske i slutet av 2021.
 

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


Ny bostad nära skogen
Det här fina funkishuset har uppförts bara ett stenkast från en stadsnära skog med 
närliggande sjö i Sydjylland. Fasadsystemet kommer från Alfix DuraPuds-serien, som putsas 
direkt på fasadisoleringen. Här har man bland annat använt Alfix DuraPuds 810 (Flexibel 
fiberputs) och DuraPuds 804 (Flexibel struktur- och filtputs). Därefter ska fasaden målas 
med silikonhartsfärgen Alfix DuraDec 8000 SR i vitt.
 
Läs mer om Alfix puts och färg här!

Utvalda nya referenser

Polisskolan, Vejle
Här berättar vi om den nya polisskolan Vejle, som omtalats i media. Plattsättningssystemet 
är av danskt ursprung – nämligen Alfix: Våtrumsprimer, PlaneMixPrimer, Armeringsväv, 1K 
Tätningsmassa, ProFix fästmassa och QuickFuge 8 premium.

Produkterna har använts i omklädningslokaler, på toaletter mm.
Den nybyggda delen av skolan kommer bland annat att rymma en hörsal, en idrottshall samt 
tränings- och klassrum.

Designgolv, golv i New York-stil, rågolv
Intresset för designgolv är stort för både bostäder och butiker. Golv baserade på 
cementbaserad spackelmassa – Alfix har ett beprövat system.
Läs mer här!  

https://www.alfix.com/se/putsbruk-och-malarfaerg
https://www.building-supply.dk/announcement/view/129022/designgulv_vaekker_begejstring_hos_boligejer_og_gulvlaegger?fbclid=IwAR0uHC7mFDEifBagoE9b2HUqEmvbcX2ysXjliiJB4M5ugtyVVHIurcSW-bw

