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Møt Lindy og Alfix på 
Byggerí 16
BYGGERI 1́6-messen arrangeres i år fra 1.- 4. mars 
2016 i Messe C - Fredericia, og i år får Alfix besøk av 
den glade mureren fra TV: Lindy Aldahl. 

”Jeg har alltid brukt Alfix – det er ganske enkelt de beste 
danske murerproduktene til fliser og fasader”, sier Lindy, 
som til daglig er selvstendig murer med sitt eget firma 
Aldahl Byg og er en lojal bruker av Alfix sine produkter. 

Vår vårkampanje ”Ekte murere bruker Alfix!”, som fortsatt 
pågår, har referanse til den velkjente TV-serien fra DR med 
jyske håndverkere, hvor den nordjyske mureren i mange 
tilfeller er én av frontfigurene. 

Vi gleder oss til å ønske velkommen til vår stand D-6320 – 
alle dager fra 9.30-17.00. I tillegg til Lindy og presentasjon 
av spennende produktnyheter, vil Alfix-standen som vanlig 
være en arbeidende stand, der gjestene kan oppleve 
Alfix sine produkter i bruk. Vi byr også gjerne på en kopp 
bærekraftig kaffe servert av vår dyktige barista. 

Se mer om messen her:  http://byggerimessen.dk/

http://byggerimessen.dk/


A n s v a r l i g  s t y r k e

Nyhet: Hurtigherdende Alfix fugemasse 
til naturstein
Alfix QuickFuge 8 premium er navnet / søsterproduktet til det nye limet til 
naturstein Alfix QuickFix premium. Fugen møter markedet for første gang på 
BYGGERI 1́6.

QuickFuge 8 premium er velegnet til skjør naturstein som f.eks. lys marmor, og den kan 
brukes til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaikk. Som navnet tilsier, har også 
fugen hurtigherdende egenskaper (Quick) av høyeste kvalitet (premium). 

Produktet motvirker misfarginger og utblomstringer, noe som kan være en stor utfordring 
ved skjøre natursteinsfliser. Fugen er også vann- og smussavvisende, noe som er til stor 
glede for byggherren som slipper hyppig rengjøring av fugene. 

For mureren betyr bruken av QuickFuge 8 premium at fugen selv ved hardtbrente fliser 
herder hurtig, og er klar til avvasking uten risiko for at fugen vaskes for dypt ned. I tillegg 
er fugen gangbar allerede etter 3 timer. Flisleggingen kan dermed avsluttes raskt og 
effektivt med et sterkt og holdbart resultat. 

Alfix QuickFuge 8 premium leveres i 4 flotte farger: Stålgrå, koksgrå, svartgrå og Jura 
beige. Emballasjen er 5 kg plastlaminerte og FSC-sertifiserte papirposer.

Nytt lim for grønn naturstein som er 
nominert til Byggeriets Miljøpris
Alfix QuickFix premium er en nytt hurtigherdende lim for naturstein som 
introduseres på BYGGERI 1́6-messen. Flislimet er fullstendig miljø- og 
arbeidsmiljøvennlig, og er derfor nominert til den ettertraktede miljøprisen.

Som navnet på det nye spesiallimet indikerer, er det snakk om et hurtigherdende lim 
som tilhører premium-segmentet – et absolutt høykvalitetsprodukt. Limet er utviklet og 
produsert under strenge miljøhensyn, og vi har valgt å gi sluttbrukerens arbeidsmiljø ved 
bruk av limet svært høy prioritet. 

QuickFix premium er på grunn av innholdet av lette bærekraftige fyllstoffer svært enkelt 
å bearbeide av mureren, og det motvirker misfarging og utblomstringer i flisene, noe som 
er svært viktig. Utblomstringer i natursteinsfliser er et velkjent fenomen hvis man ikke 
bruker riktig lim ved montering. QuickFix premium kan brukes innendørs i både tørrom og 
våtrom, og den er gangbar og klar til fuging allerede etter 3 timer. Montering av fliser og 
fuging kan dermed utføres samme dag, noe som betyr at mureren sparer kostbar tid på 
byggeplassen. 
I tillegg til dette har limet svært lav emisjon og tilhører kategorien EC1 plus – et 
kvalitetsstempel for godt inneklima. Limet leveres, som de øvrige Alfix-produktene, i FSC-
sertifiserte sekker, noe som garanterer at papiret til sekkene kommer fra bærekraftig 
skogbruk. 

I 2012 vant Alfix den ettertraktede miljøprisen for sin miljø- og arbeidsmiljøstrategi, 
og der H.K.H. Kronprins Frederik overleverte diplomet. Det er naturligvis helt opp til 
nominasjonskomiteen hvorvidt vi denne gang kommer til å vinne den grønne prisen, på 
bakgrunn av flislimet Alfix QuickFix premium. Håpets farge er som kjent grønn, og grønt 
er håpet i Kolding.  



A n s v a r l i g  s t y r k e

Alfix støttet DM i Skills for sjette år på 
rad
Alfix var igjen hovedsponsor for ”Flisemurerne” ved årets DM i Skills – 
danmarksmesterskapet for yrkesutdannelser.

Alfix ønsker å ta medansvar for utdannelsen til unge flisemurere, og virksomheten 
tilbyr derfor gode og solide danske produkter til de unge håndverkerne. Alfix støtter 
organisasjonen både økonomisk og med materiell ved de ulike konkurransene.

”Ved årets DM i SKILLS monterte talentene fliser i Alfix LetFix less dust, som er vårt 
fleksible og støvreduserende flislim. Deretter ble det fuget med universalfugemassen Alfix 
CeraFill 10 colour. Det var også i år en fornøyelse å se det høye nivået blant deltagerne, 
og det gleder oss at det ved en tilstelning som denne blir fokusert på solid håndverk og 
de mange mulighetene som åpner seg videre for de unge når de har gjennomført sin 
yrkesutdannelse”, sier Anders Bertelsen Toft, direktør (COO) i Alfix.

Den store konkurransen ble avviklet i Messe C i Fredericia 4.- 6. februar 2016, og messen 
fikk blant annet fint besøk av statsminister Lars Løkke Rasmussen, som overrakte premier 
til vinnerne. Årets beste flisemurer ble Frederik Nielsen (M. Thomsen Støtt Aalborg A/S) – 
Tech College Aalborg. Store gratulasjoner fra Alfix. 

Det var også i år en fornøyelse å se det høye nivået blant 
deltagerne, og det gleder oss at det ved en tilstelning som 
denne blir fokusert på solid håndverk
- Anders Bertelsen Toft, VD (COO) i Alfix.


