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Hållbar fasad med Alfix
Den 1 maj 2013 utökade vi vårt Alfix DuraPuds sortiment med tre nya starka
och ordentligt testade fasadputsprodukter – en fördubbling av antalet
produkter i sortimentet
•

DuraPuds 615: En vattenavvisande sockelputs för putsning på betong, leca,
mursten och EPS/XPS. DuraPuds 615 kan, men behöver inte, målas. Levereras grå.

•

DuraPuds 830: Ett flexibelt och lätt fasadlim med bärkraftiga lätta tillsatser för
upplimning av fasadisolering upp till 30 mm lagertjocklek.

•

DuraPuds 804: En flexibel, infärgad vit struktur- och filtputs, som används som
slutputs på isolering.

Samtidigt har vi utökat vårt profilsystem till fasader betydligt.
Alfix är den första danska producenten av fasadputs som har klarat SP Fire 105
brandtest. Testet är utfört vid det erkända provningsinstitutet SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut. Alfix DuraPuds 800-serien uppfyller därmed kraven för brandsäkerhet
för utvändig isolering och kan användas tillsammans med EPS 80F-isolering. DuraPuds
800-serien (DuraPuds 830, DuraPuds 810 och DuraPuds 804) kan naturligtvis också
användas på fasadskivor av mineralull.
Alfix står redo för nya utmaningar vad gäller fasadputs – oavsett om produkterna ska
användas på fasta underlag som tegel, maskinsten eller kalksandsten, på socklar eller
till isoleringslösningar med antingen EPS eller mineralull.
Se samtliga fasadprodukter här

Mindre säckar ger bättre arbetsmiljö
Alfix vill framöver kunna leverera alla säckar till bygghandel och byggmarknader med en maximal vikt på 20 kg.
Vi har samtidigt utarbetat och lanserat en helt ny och mer tidlös emballagedesign.
Utbytet av det nuvarande emballaget till nya 10 cm kortare säckar kommer att ske
löpande.
Användning av kortare säckar kommer även att betyda en mängd förbättringar av
arbetsmiljön – både för Alfix, återförsäljare och slutanvändare. Vår egen plockrobot
kan nämligen bättre hantera de kortare och därför mer fyllda säckarna. Plockroboten
skonar dagligen medarbetarna på plocklagret från många tunga lyft av produkterna
– ett stort plus för vår interna arbetsmiljö inom företaget.
De nya 20-kilossäckarna skonar även både återförsäljare och slutliga användare,
som inte behöver lyfta samma vikt. Den kortare och mer kompakta säckformen gör
det enklare att hantera produkten.
De första säckarna i kort version är de nya DuraPuds-produkterna (DuraPuds 615,
DuraPuds 830 och DuraPuds 804), men under sommaren och hösten kommer en
lång rad Alfix-produkter i de nya korta säckarna – både spackelmassa, kakellim och
fogmassa. Inom ett års tid ska alla Alfix-säckar till bygghandel och byggmarknader
levereras i den nya kortare versionen.
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Produktnummers och produktnamns betydelse
Produktgrupper och nummer, som t.ex. Alfix DuraPuds 703, 710 och 804, är uppbyggda
efter ett praktiskt och logiskt system. Tanken bakom våra produktnummer är följande:
1. Vi har grupperat våra fasadprodukter i fyra serier:
a. 600-serien – till socklar
b. 700-serien – till fasta underlag (t.ex. våtstruket tegel, maskinsten och kalksandsten)
c. 800-serien – till isoleringslösningar (EPS och mineralull)
d. Alfix-DuraDec – fasadmålarfärg
2. De sista siffrorna i de enskilda produktnumren indikerar den tillåtna lagertjockleken för
produkten. DuraPuds 710 och 810 kan således användas med en lagertjocklek på upp
till 10 mm, DuraPuds 703 med en lagertjocklek på upp till 3 mm o.s.v.
För Alfix PlaneMix-sortiment, som innehåller golvspackelmassa och gjutmassa, gäller
samma nummersystem. PlaneMix 10 kan användas för upp till 10 mm lagertjocklek,
PlaneMix 50 för upp till 50 mm lagertjocklek och PlaneMix 100 för upp till 100 mm.
I Alfix CeraFill sortimentet (fogmassa) anger produktnumret den maximalt
rekommenderade fogbredden: CeraFill 5 betyder upp till 5 mm, CeraFill 20 upp till 20 mm
fogbredd o.s.v.

50 år i byggbranschen
Onsdagen den 1 maj 2013 kunde Alfix fira sitt 50-års jubileum. Alla medarbetare var
samlade på fabriken i Kolding till ett internt och festligt arrangemang. På bilden kan
man se hela Alfix samlat framför våra silos i det sköna vårvädret – en engagerad och
ansvarsfull samling, som är beredd att möta framtidens många nya byggtekniska
utmaningar.

