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Produktnyhet! Fasadepuss til 
porebetong i fargen sementhvit   
Vår populære struktur- og filsepuss Alfix DuraPuds 804 fås nå i en 
sementhvit utgave uten fargepigmenter.

Denne utgaven er langt billigere enn sin hvite søster, DuraPuds 804 – hvit. Den 
sementhvite utgaven er også egnet til isolering, plateunderlag og porebetong, da 
alle tekniske og forbruksmessige egenskaper er de samme. Forskjellen ligger bare i 
fargen og prisen. 

DuraPuds 804 sementhvit er derfor et fornuftig valg hvis fasaden skal pusses eller 
males i etterkant med de langtidsholdbare silikonharpiksproduktene DuraPuds 800 SR 
(innfarget puss) eller DuraDec 8000 SR (fasademaling).

Les mer om DuraPuds 804 her

   

Nye dyktige medarbeidere  
1. september 2014 fikk Alfix to nye medarbeidere:

Henrik Kristoffersen: Henrik er ansatt som Key Account Manager (KAM) og skal 
betjene det norske markedet. Henrik er i likhet med våre andre salgskonsulenter 
utdannet murer, og har jobbet innenfor faget i Norge i flere år. I tillegg har Henrik 
mange års salgserfaring fra andre bransjer. Vår nye KAM får en travel hverdag med 
kontordager i Kolding i Danmark og besøk i Norge hos forhandlere, entreprenører og 
på byggeplasser. 

Thomas Wiborg Jessen: Thomas er ansatt som ny Teknisk rådgiver i Kolding. Thomas 
er også utdannet murer, og i tillegg til dette er han bygningskonstruktør. Alle tekniske 
rådgivere i Alfix har denne faglige bakgrunnen, som sikrer både forhandlerne og 
håndverkerne en seriøs og profesjonell byggeteknisk rådgivning. 

Alfix ønsker de nye medarbeiderne hjertelig velkommen – med ansettelsen av Henrik 
og Thomas står Alfix-laget enda sterkere.

   

http://www.alfix.com/no/puss-og-fasademaling/durapuds-804


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

Sea 601

Copenhagen 103

Amber 300

Oslo 104

Orange 301

Lava 107

Amethyst 700

Forest 500

Stockholm 200

Beige 203

White 100

Skagen 302

Graphite 106 Anthracite 108

Sky 600

Terracotta 201 Mocha 202

Antique 101

Steel 105

Sand 102

Citrus 400

Standardfarver DuraPuds 800 SR

Der tages forbehold for farvegengivelsen i denne oversigt. Farverne er kun vejledende. 
Rekvirer farveprøve hos Alfix A/S - oplys ønsket farve og anvendelse.

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

Bruk Alfix fugemasse til utfordrende 
glassmosaikker
Selv om flisemoten er i stadig utvikling, er transparente glassmosaikker 
og glassfliser fortsatt populære. I motsetning til tradisjonelle flise- og 
mosaikktyper som er fremstilt av leire og naturstein, er glassmosaikk og 
glassfliser laget av transparent glass med fargelagt bakside.

Ved bruk av transparente glassmosaikk- og glassfliser vises den ferdige fugen mye 
tydeligere enn ved vanlige fliser, da sidene på fugene vises ned gjennom flisen.
Med dagens økte fokus på fugens ferdige finish stilles det naturlig nok store krav til den 
håndverksmessige utførelsen, siden resultatet både skal være visuelt tilfredsstillende og 
langtidsholdbart.
Misfargede fuger med mørke områder under glassflisene er et fenomen som kan oppstå 
etter at baderommet er tatt i bruk. Fugene ser pene og ensfargede ut de første én til 
fire ukene, men så begynner fugene å bli flekkvis mørkere og det dannes mørke skjolder 
under glassflisene.
Årsaken til dette fenomenet er fukt! Når baderommet brukes, kommer det vann på flisene 
og fugene. Vannet trenger inn gjennom fugene og samles opp i fliselimet under flisene. På 
grunn av flisene bremses uttørringen, og fukten forblir bak flisene. I tillegg er underlaget 
ofte utført med en vannrett membran som forhindrer at vann og fukt kan trenge bakover.
Dermed skjer uttørringen bare gjennom fugene, og fukten og misfargingene fjernes 
dermed ikke selv i lengre perioder uten ny vannpåvirkning.
Det er viktig at ikke noe vann og fukt kommer inn under flisene hvis vann- og 
fuktinntrengning skal unngås helt. Derfor bør ikke tradisjonelle fugemasser brukes i 
forbindelse med montering av transparente glassmosaikk- og glassfliser. 
Alfix har utført en rekke tester på effektene av ulike underlag, typer fliselim og spesielt 
fugemasser.
Resultatene var tydelige: Med Alfix C2 Epoxy- og Alfix CeraFill colour fuger oppstår 
det ingen mørke/misfargede fuger, i motsetning til de testemnene som ble fuget med 
tradisjonell fugemasse. 
Alfix har utarbeidet en veiledning til montering av transparente glassmosaikk-, marmor- 
og glassfliser. Denne finner du her

Suksess med silikonharpikspuss
Siden lanseringen i mars 2014 har salget av Alfix sitt nye pussprodukt 
DuraPuds 800 SR økt betraktelig. 
Pussproduktet er enkelt å jobbe med, er svært diffusjonsåpent og har langtidsholdbar 
virkning på fasaden. I tillegg fås Alfix sin silikonharpikspuss i mange spennende 
standardfarger.
Se standardfargene her

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_no/no_ti_3.107_glassmosaikk.pdf
http://www.alfix.com/facadepuds-og-maling/durapuds-800-sr

