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Alfix CeraFill 10 colour universalfog har förbättrats, och byter namn till 

UniversalFuge – CeraFill 10
Utförliga marknadsundersökningar i tät dialog med återförsäljare 
och kakelsättare har resulterat i ett optimerat recept och ett nytt 
namn för den uppskattade fogprodukten CeraFill 10 colour.
Universalfogen har fått förbättrade egenskaper och ett tydligare 
namn, vilket underlättar för både hantverkare och återförsäljare.

alfix.com/se

OBS! Ingen ändring av artikelnummer och pris.

2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR2-10 MM 24 H

CG 2
W A

IN
 COMPLIANCE WITH

DS/EN 13888

 
INDOOR

OUTDOOR

NYHET



”Många kakelsättare har efterfrågat 
en ännu bättre universalfog med 
kortare sättid, bättre fyllnadsgrad 
och jämnare, mörka kulörer. De 
önskemålen uppfyller vi nu, med 
ett uppdaterat och förbättrat recept 
för vår främsta fogprodukt CeraFill 
10 colour”, säger Allan Nielsen – 
teknisk chef hos Alfix.

UniversalFuge – CeraFill 10 
är, liksom föregångaren, en 
allroundfog av hög kvalitet för 
universellt bruk. Utmärkande 
för den förbättrade fogen är hög 
styrka, hög fyllnadsgrad, mindre 
uttvättning samt klara och intensiva 
färger.

Siffran 10 i namnet betyder, liksom 
tidigare, att fogen kan användas för 
fogbredder upp till 10 mm.
Universalfogen är utan jämförelse 
den mest sålda av Alfix fogmassor 
– ett faktum som sannolikt 
kommer att kvarstå i och med det 
förbättrade receptet.

Precis som föregångaren kan 
UniversalFuge – CeraFill 10 fås i 
de välkända 8 standardkulörerna. 
Färgen ”stålgrå” heter hädanefter 
”Manhattan – Stålgrå”.
Beteckningen ”Manhattan” är 
väl känd på marknaden, och 
Alfix-färgen ”stålgrå” matchar 
Manhattan-kulören, som 
efterfrågas av såväl designers, 
hantverkare och byggherrar.

Alfix UniversalFuge – CeraFill 10 
finns i:

Det förbättrade fogreceptet 
används för samtliga färger 
från och med nu, och även för 
produkten i den ursprungliga 
CeraFill 10 colour-förpackningen, 
för att möta kundernas önskemål 
om en ännu bättre fog.

På marknaden finns därmed, redan 
idag, en förbättrad produkt som
under en övergångsperiod levereras 
i den ursprungliga förpackningen.

Den nya förpackningen kommer ut 
påmarknaden i slutet av 2019.
Infasningen av de nya säckarna för 
olika fogfärger sker fortlöpande, för 
att de ursprungliga förpackningarna 
inte i onödan ska gå till spillo 
genom att skickas till förbränning, 
vilket ökar miljöavtrycket.

Produktinformationen på Alfix 
hemsida uppdateras,och där 
presenteras fogen nu som 
”UniversalFuge – CeraFill 10”.

Nu ser vi fram emot att den 
uppgraderade fogprodukten skickas 
ut i sin nya förpackning, från slutet 
av 2019.
 

Läs mer om 
UniversalFuge – CeraFill 10 här! 

I samband med recept-
förbättringarna, ändras också 
produktnamnet.

”Kunderna har framfört önskemål 
om ett mer direkt namn, 
som är lätt att förstå på de 
skandinaviska marknaderna. 
Med UniversalFuge som primärt 
namn, blir produktens universella 
fogegenskaper fullständigt
tydliga”, säger Anders Bertelsen 
Toft – direktör (CCO) för Alfix.

”UniversalFuge blir som ett 
slags förnamn, och CeraFill 10 
behålls som ’efternamn’ för enkel 
igenkänning”, säger han.

Produktens fullständiga namn blir 
alltså 
”UniversalFuge – CeraFill 10”.

Beteckningen ”colour” tas bort 
helt.

Även produktförpackningen har 
fått ett lyft. Den lila signalfärgen 
från produktnamnet framhävs, 
enligt återförsäljarnas
och användarnas önskemål.

Bilden på framsidan har 
uppgraderats, och tydligare 
symboler används. På framsidan 
har också texterna på de olika 
språken förstorats, för att 
tillgodose behoven på de olika 
exportmarknaderna.

Säckens underdel är nu helt i 
lila, för att framhäva det främsta 
kännemärket för produkten när 
den är placerad på lastpallar
hos återförsäljare eller på 
byggarbetsplatser.
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Nytt namn – andra fogmassor
Framöver får även de andra cementbaserade fogmassorna 
från Alfix nya namn, som bättre motsvarar fogens specifika 
egenskaper. En del av det ursprungliga namnet behålls 
dock, för att underlätta igenkänning. Förändringen 
genomförs fortlöpande, och de nya namnen är:

• FineFuge – CeraFill 5  (kakelfog med fin struktur)
• QuickFuge premium 8  (snabbhärdande fog)
• IndustryFuge – CeraFill 18 (höghållfast fogmassa)
• RustiqFuge – CeraFill 20 (klinkerfog med rustik struktur)

Kan man blanda CeraFill 10 colour med nya UniversalFuge – CeraFill 10? Ja, utan problem.?

https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.209_universalfuge_cerafill10.pdf
https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_pi_0.209_universalfuge_cerafill10.pdf

