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Produktnyhet! Fasadputs till lättbetong
i cementvit färg
Vår populära struktur- och filtputs Alfix DuraPuds 804 finns nu i en cementvit
version utan färgpigment.
Denna version är väsentligt mycket billigare än sin vita syster DuraPuds 804 – vit.
Den cementvita versionen är även lämplig för isolering, skivunderlag och lättbetong
eftersom alla tekniska egenskaper och användningsegenskaper är likadana –
skillnaden ligger endast i färg och pris.
DuraPuds 804 i cementvit version är därför ett bra alternativ om fasaden ska putsas
eller målas med de beständiga silikonhartsbaserade produkterna DuraPuds 800 SR
(infärgad putsfärg) eller DuraDec 8000 SR (fasadfärg).
Läs mer om DuraPuds 804 här

Nya medarbetare
Den 1 september 2014 utökade Alfix sin kompetens med två nya
medarbetare:
Henrik Kristoffersen: Henrik är nytillträdd Key Account Manager (KAM) för den norska
marknaden. Liksom alla våra försäljningskonsulter är Henrik utbildad murare och har
flera års erfarenhet av branschen i Norge. Henrik har dessutom gedigen erfarenhet
av försäljning inom andra branscher. Vår nya Key Account Manager får en hektisk
arbetsvardag och kommer att befinna sig omväxlande på kontoret i Kolding och ute
på kundbesök hos återförsäljare, entreprenörer och byggarbetsplatser i Norge.
Thomas Wiborg Jessen: Thomas är vår nya tekniska rådgivare i Kolding. Thomas är
utbildad murare och byggnadsingenjör. Alla tekniska rådgivare hos Alfix har gedigen
erfarenhet av branschen, vilket säkerställer att både återförsäljare och hantverkare
får seriös, professionell rådgivning.
Vi hälsar våra nya medarbetarna varmt välkomna – med Henrik och Thomas blir Alfix
ännu starkare.

Silikonhartsputs – en succé
Sedan lanseringen i mars 2014 har försäljningen av Alfix nya putsprodukt
DuraPuds 800 SR ökat kraftigt.
Putsprodukten är lättarbetad och mycket diffusionsöppen och ger en stabil och hållfast
yta. Alfix silikonhartsputs finns dessutom i många olika förblandade färger.
Se standardfärgerna här

Standardfarver DuraPuds 800 SR

White 100

Copenhagen 103

Antique 101

Oslo 104

Sand 102

Steel 105

Graphite 106

Lava 107

Anthracite 108

Stockholm 200

Terracotta 201

Mocha 202

Beige 203

Amber 300

Orange 301

Skagen 302

Citrus 400

Forest 500

Sky 600

Sea 601

Amethyst 700

Ansvarlig styrke
Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne oversigt. Farverne er kun vejledende.
Rekvirer farveprøve hos Alfix A/S - oplys ønsket farve og anvendelse.

Använd Alfix fogmassa i avancerade
glasmosaikprojekt
Kakeltrenderna växlar, men glasmosaik och genomskinligt kakel är sedan länge
ett populärt alternativ. Till skillnad från vanliga kakel- och mosaikplattor, som är
gjorda av lera och natursten, är genomskinliga mosaik- och kakelplattor en sorts
transparent glas med färgad baksida.
I projekt med genomskinliga mosaik- och kakelplattor blir fogen mycket tydligare,
eftersom fogsidorna syns genom kakel- och mosaikplattorna.
När fogens utseende är viktigt, ställs det högre krav på utförandet och
hantverksskickligheten, eftersom resultatet ska vara både hållbart och visuellt tilltalande.
Missfärgade fogar med mörka fläckar under glasplattorna är ett fenomen som kan uppstå
när våtutrymmet har använts ett tag. Under de första 1–4 veckorna ser fogarna fina
ut och har jämn färg, men sedan blir de gradvis mörkare och det bildas fläckar under
glasplattorna.
Orsaken till fenomenet heter fukt! När våtutrymmet används utsätts kakelplattor och
fogar för stora mängder vatten. Vattnet tränger in genom fogarna och ackumuleras i
fästmassan under plattorna. På grund av plattorna hålls fukten kvar, vilket motverkar
torkning. Underlaget har dessutom ofta någon form av fuktspärr som förhindrar att
vatten och fukt tränger igenom, vilket innebär att torkning endast kan ske genom
fogarna.
Inte ens en längre period utan vattentillförsel är tillräckligt för att fukten – och därmed
missfärgningarna – ska försvinna.
Vill man slippa mörka fläckar och fukt under kakel- eller mosaikplattor måste vatten- och
fuktinträngning förhindras helt, och därför bör konventionella fogmassor aldrig användas
med genomskinliga mosaik- och kakelplattor.
Alfix har utfört en rad tester för att undersöka olika underlags, fästmassors och
fogmassors inverkan.
Resultatet av testerna var entydigt: I testprojekt med Alfix C2 Epoxyfog och Alfix CeraFill
colour uppstod inga mörka fläckar eller missfärgningar, i motsats till testprojekt där
konventionella fogmassor användes.
Alfix har sammanställt en vägledning för montering av genomskinliga mosaik-, marmoroch kakelplattor. Vägledningen kan hämtas här

