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2 nya högkvalitetsprodukter för
fasader
Alfix har just introducerat 2 nya produkter: Alfix DuraPuds 800 SR – en
silikonhartsputs och Alfix DuraDec 8000 SR – en silikonhartsfärg.
Alfix DuraPuds 800 SR är en vit färdigrörd slutputs med en bas av silikonharts
med en kornstorlek på 1,5 mm och en konsistens som gör den mycket lätt att
arbeta med för hantverkaren. Produkten får sällskap av DuraDec 8000 SR, en vit
kvalitetsfärg baserad på silikonharts – perfekt för utsatta fasader. Båda produkterna
ger husfasaden en ytterst lång hållbarhet, fasaden håller upp till 15–20 år, innan den
behöver en ny behandling med puts eller målning.
Produkter med en bas av silikonharts har den absolut förnämsta kvalitén, så det
är verkligen många fördelar både för hantverkaren och byggföretaget. Både Alfix
DuraPuds 800 SR och DuraDec 8000 SR är lätta att arbeta med och förebygger
samtidigt uppkomst av beväxning och smuts. Det danska klimatet utgör en stor
påfrestning i förhållande till underhåll av vitmålade och putsade hus, så det är
självklart fokus på särskild motståndskraft mot algtillväxt.
De nya produkterna levereras i snygga grå återvinningsbara plasthinkar som
innehåller 15 kg puts respektive 9 liter kvalitetsfärg. Båda produkterna kan på
beställning färgtonas enligt NCS-systemet.

Läs mer om Alfix DuraPuds och DuraDec

Bygg 14 mässan – Alfix klätt i grönt igen
Den stora byggmässan hölls i Fredericia den 25–28 februari 2014 och temat
för Alfix-montern var den här gången ”Den gröna arbetsplatsen”.
Montrarna var byggda av FCS-certifierat trä, och en gammal ombyggd byggcontainer
fungerade som kombinerat kafé, produktexponering och förvaringsutrymme. Temat
med miljöhänsyn och återanvändning var en naturlig uppföljning av Alfixs mottagande
av Byggeriets Miljöpris 2012. Montrarna skulle ge besökarna en vision av att vara på
plats på en aktiv byggplats med en arbetande murare som praktiskt demonstrerade
hur man använder Alfix fasadputs på EPS-isolering. Alfixs försäljningschef Hans Hoff
uttalar sig om mässan:
”Det var ett stort intresse för våra produktnyheter på mässan och vi upplevde att
både återförsäljare, hantverkare och husägare verkligen efterfrågar motståndskraftig
puts och färg som kan hålla alger och beväxning borta från fasaden. Våra
förväntningar är därför att DuraPuds 800 SR och DuraDec 8000 SR får ett bra
mottagande på den danska marknaden”, säger Alfixs försäljningschef Hans Hoff.
Se video från mässan här

Det var ett stort intresse för våra produktnyheter på mässan och
vi upplevde att både återförsäljare, hantverkare och husägare
verkligen efterfrågar motståndskraftig puts och färg.
- Hans Hoff, försäljningschef Alfix

Alfix tar för 4:e året i rad ansvar för DM i Skills
Vinnare 2014 i yrket ”Kakelsättare” blev den unge murarlärlingen Kasper
Hansen från Aabenraa – EUC Syd. Här ses talangen tillsammans med
undervisningsminister Christine Antorini i Gigantium i Aalborg i slutet av januari.
Till vardags arbetar Kasper Hansen för det sydjylländska företaget Apos, Andr Petersen &
Søn – ett stort grattis till Danmarks duktigaste murarlärling!
Danmarksmästerskapet i hantverksutbildning (SKILLS) blev en riktig publikmagnet
och satte i år nytt rekord med hela 42 000 besökare. Alfix är huvudsponsor för
murarförbundet och kontraktet med SKILLS Danmark inkluderar också det nationella
mästerskapet 2015 och världsmästerskapet i Brasilien 2015.
Sponsorskapet stämmer väl överens med företagets önskan att stödja duktiga unga
talanger och avtalen gör det samtidigt möjligt för deltagarna att få några av marknadens
absolut bästa kakellim och fogmassa att arbeta med under tävlingarna.

Diplom för högsta kreditvärdighet under
10 år – det är guld värt!
Alfix har tilldelats ett exklusivt gulddiplom som bevis på företagets soliditet. Således är
Alfix bland detta års endast 79 danska företag som under de senaste 10 åren i rad har
nått en AAA-värdering för högsta kreditvärdighet.
”Vi gläder oss över att vår ekonomiska bas är så solid – det är tryggt för våra
medarbetare att veta att arbetsplatsen vilar på en så pålitlig och trovärdig grund. Men
även kunder och slutanvändare har nytta av att handla med en leverantör som arbetar
långsiktigt och ansvarsfullt för att säkra en sund ekonomi”, säger marknadschef Anders
Bertelsen Toft.
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Alfix CeraFill 10, färgen svartgrå – nya recept
Vi har justerat receptet för fogmassan CeraFill 10, färgen svartgrå. Fogmassan får med
det nya receptet en mörkare och intensivare färg än tidigare, vilket marknaden har
efterfrågat. Därför står under en övergångsperiod följande anfört på både påsarna på 5
kg och 20 kg: Ny produktsammansättning – Ny färg.
Var uppmärksam på att inte använda den gamla versionen av fogmassan CeraFill 10
colour svartgrå, i fogar i samma byggprojekt eftersom färgerna är olika.

