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Storformatfliser lagt med Alfix
Storformatfliser brukes både på vegger og gulv, og vår tekniske avdeling får 
nesten daglig spørsmål om hvilke forholdsregler som bør tas med de store 
flisene. 

I dag kan flisprodusentene fremstille store flisplater og skjære dem til i nøyaktig 
ønsket størrelse. Det er faktisk bare distribusjonen som setter grenser. Vi har 
sett fliser på opptil 100 x 300 cm, og fliser med målene 120 x 120 og 60 x 120 cm 
betraktes nå som vanlige størrelser.

”Ved legging av storformatfliser er det viktig at underlaget er helt plant, og i de fleste 
tilfeller vil underlaget måtte sparkles før leggingen kan starte. Brukes flisene for 
eksempel på et gulv i et baderom, kan konstruksjonen bare utføres med ensidig fall,” 
forteller teknisk konsulent Johannes Mortensen i Alfix.

For å sikre plane flater uten kanter kan man bruke ulike 
hjelpemidler, for eksempel kiler. Under leggingen legges det 
en liten plastpinne med en fot mellom flisene. Deretter settes 
det inn en kile i en åpning i plastpinnen, slik at flisene kan 
trekkes opp eller trykkes ned til samme høyde ved hjelp av en 
spesialtang. Når flislimet er tørt, kan pinnen fjernes slik at det 
bare en foten som blir sittende igjen under flisene. Under legging 
av flisene må man være oppmerksom på at det kreves mye lim for å unngå hulrom 
under flisene. Brukes det for lite, kan flisene avgi en hul lyd når man går på dem.

”Ved legging av storformatfliser kan det være smart å bruke 
sugekopper til håndtering av flisene. Det gjør det enklere å styre 
flisene på plass og er samtidig mer skånsomt for ryggen, ettersom 
flisene er tunge. Det finnes også spesialutviklet hydraulisk løfteutstyr 
til de aller største flisene, som lett kan veie over 30 kg. Flislimet vi 
anbefaler til flisene, er en såkalt flytemørtel. Ved å bevege flisen 
oppnår du god dekning, fordi flisens vegg vil få limet til å flyte 
sammen. Alfix ProFix er et helt perfekt/optimalt lim for formålet,” 
fortsetter Johannes Mortensen.  

Med fliser over 60 x 60 cm anbefaler Alfix dessuten å supplere med et tynt limlag 
på baksiden av flisen. Man bør imidlertid være oppmerksom på at enkelte fliser er 
krumme. For å håndtere kanter bør flisene ikke legges i halvsteinforband, da det 
betyr at en eventuell høyderygg blir liggende overfor det laveste punktet. Vi anbefaler 
i stedet å legge storformatflisene i kvartsteinforband. Fugene bør være minst 4 - 5 
mm brede, da små forskjeller i flisenes format dermed blir skjult. Brukes det såkalte 
rektifiserte fliser, det vil si fliser som er skåret til etter fremstilling, kan fugene gjerne 
være smalere, da disse flisene er meget nøyaktig tilskåret. 

Les mer ProFix her

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_pi0.111_profix_extra.pdf


Max.
20 kg

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

Med FSC-sertifisert papir bidrar vår bedrift til å sikre en ansvarlig 
skogforvaltning og ordnede forhold for alle som jobber i skogene 
som leverer tre til papiret vi bruker. 
- Anders Bertelsen Toft, marketingsjef, Alfix 

Møt oss på Byggeri 14’-messen 
Tradisjonen tro er Alfix på plass i Fredericia når den store Byggeri 14’-messen (tidligere 
TUN BYG) går av stabelen i Messe C i tidsrommet 25. - 28. februar 2014. I år treffer du 
oss nok en gang på stand nummer D-6320.

Velkommen til ”Den grønne byggeplassen”. 

Takk for i år og på gjensyn i 2014
Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for et godt og begivenhetsrikt Alfix-
jubileumsår i 2013.

Alfix holder stengt mellom jul og nyttår – fra fredag 20.12.2013 kl. 14. Vi åpner igjen 
torsdag 02.01.2014. 

Neste vår lanserer en rekke nye produkter av høy kvalitet, som støtter og utvider vårt 
bidrag til ansvarlig byggevirksomhet. Det er bare å begynne å glede seg. Med ønske om 
en riktig god jul og et lykkebringende nyttår til alle!

Grønn emballasje
Etter at Alfix mottok Byggeriets Miljøpris i mars 2012 har vi lagt oss i selen for å 
utvide vår grønne profil ytterligere. 

På arbeidsmiljøsiden har vi redusert vekten på de store sekkene våre, noe som både 
personalet i byggevaresentrene og håndverkerne vil dra fordel av. På miljøsiden har vi 
besluttet at papirsekkene vi bruker til produkter, fra nyttår skal komme fra ansvarlige 
papirkilder. 

”Trykksakene våre har i flere år båret miljømerket FSC (Forest Stewardship Counsil). Med 
FSC-sertifisert papir bidrar vår bedrift til å sikre en ansvarlig skogforvaltning og ordnede 
forhold for alle som jobber i skogene som leverer tre til papiret vi bruker. Nå går vi et 
skritt  videre og kan heretter dokumentere at også sekkene til vår 18 og 20 kg emballasje 
er FSC-sertifisert,” forteller marketingsjef Anders Bertelsen Toft. 

Ønsket om FSC-sertifisert emballasje har tvunget frem et leverandørskifte, men kundene 
vil oppleve at den nye sekkekvaliteten er fullt på høyde med den forrige – sekkene 
har bare blitt ”grønnere”. Målsettingen til Alfix er at også 5-kg-posene skifter til FSC-
sertifisert emballasje i løpet av 2014. Nok et sikkert Alfix-steg på den grønne sti. 

Se en kort film om FSC her

http://www.youtube.com/watch?v=5QoCd9xYoH8

