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En klassiker är född av professionella plattsättare – för professionella plattsättare. 
I juni 2015 lanserar Alfix en helt ny universalfogmassa: Alfix CeraFill 16 classic.

Med ”classic” får plattsättaren en rationell och enkel arbetsprocess, som garanterar en fog 
med bra fyllnadsförmåga.

Den nya Alfix-fogmassan heter ”classic” i efternamn. Det är nämligen en klassisk fog, som 
utvecklats och testats i samarbete med professionella plattsättare och som är skräddarsydd 
just för plattsättarnes behov. Fogmassan har hög kvalitet, ger en smidig konsistens och kan 
användas med strömetoden. 
CeraFill 16 classic finns i de tre mest populära färgerna – grå, ljusgrå och koksgrå. Mer 
komplicerat än så behöver det inte att vara att utföra klassisk kvalitetsfogning. 

Fogmassan är lämplig för ikke och svagt sugande plattor.

Precis som Alfix CeraFill 10 colour är CeraFill 16 classic en universalfogmassa. Men de båda 
fogmassorna från Alfix har dock olika profiler: CeraFill 10 colour-fogen utmärker sig genom 
sina vatten- och smutsavvisande egenskaper, och finns i en mängd olika färger, medan 
den nya Cerafill 16 classic representerar den enkla fogen, och även kan användas med 
strömetoden.

De olika produktprofilerna avspeglas också i priset, eftersom nya CeraFill 16 classic är ett 
billigare alternativ till CeraFill 10 colour.

Läs mer

Visste du att…?  
Namnet CeraFill är en sammandragning 
av de två engelska orden ”ceramic” 
– keramiskt kakel och ”fill” – att fylla 
i. Alfix-fogarna har varit kända under 
namnet CeraFill sedan början av 
1990-talet. 

Produktnyhet! En klassiker är född   

http://www.alfix.com/se/fogmassor/cerafill-16-classic


Området karaktäriseras av hög komplexitet 
- Allan Nielsen, Teknisk chef hos Alfix

Starka tekniska kundskaper är ett krav
Alfix har i mer än 40 år levererat produkter till badanläggningar i Skandinavien. 
Utbudet av specialprodukter har ökat, så att ännu fler av framtidens mer 
komplexa bassängkonstruktioner kan projekteras och byggas med starka 
danska produkter. 
 
Planering i kombination med ett nära och förtroendefullt samarbete mellan alla 
involverade parter är av avgörande betydelse när det gäller krävande konstruktioner i 
aggressiva miljöer, till exempel i en stor anläggning med badanläggning. 

”Området karaktäriseras av hög komplexitet, och det krävs specialister med kunskap och 
erfarenhet på hög byggteknisk nivå – både hos de som projekterar, de som utför och hos 
materialleverantörerna”, säger teknisk chef Allan Nielsen.
Alfix har just introducerat två nya specialprodukter för badanläggningar: 
Reparationsbruket Alfix PlaneMix S40 och siliconfogen Alfix P-Silicon. PlaneMix S40 
har exceptionellt god vidhäftningsförmåga och tryckhållfasthet, vilket är avgörande för 
användning i simbassänger, där materialet måste klara ett konstant tryck från många liter 
vatten. P-Silicon är specialutvecklat för områden med konstant vattenbelastning, och är 
därför det perfekta valet för bassänger och pooler. 
”Badanläggningar är relativt komplicerade att konstruera och om det gäller anläggningar 
med tävlingsbassänger måste konstruktionen klara mycket hårda krav på exakta mått. 
Med AlfixPlaneMix S40 säkerställer vi att konstruktionens längd är exakt på millimetern, 
och det innebär en avgörande trygghet för de murare som utför arbetet”, säger teknisk 
chef Allan Nielsen.

Reparationsbruket och silikonfogen kompletterar Alfix breda produktsortiment för 
bassänger, och de två produktnyheterna har redan använts på sjukhuset i Slagelse för 
en behandlingsbassäng och senast i bassängen i Lalandia vid Billund. Båda projekten 
har genomförts här under våren 2015, och vi har fått mycket positiv återkoppling från 
murarna både vad gäller att arbeta med, men också produktarnas kvalitet.

Se Alfix nya bassängbroschyr här

Läs om Alfix PlaneMix S40 här

Läs om Alfix P-Silicon här

Allan Nielsen, teknisk chef hos Alfix

www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/se_bassin_brochure.pdf
http://www.alfix.com/se/spackelmassor-mix/planemix-s40
http://www.alfix.com/se/fogmassor-fill/p-silicon


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

Black-109  (Gælder kun Alfix DuraDec 8000 SR)

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 / DuraDec 8000 SR
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22 standardfärger till fasaden
Alfix två toppkvalitetsprodukter till fasader, Alfix DuraPuds 800 SR 
(färdigblandad målarputs) och AlfixDuraDec 8000 SR (målarfärg), finns i 22 
eleganta standardfärger

De två silikonhartsbaserade produkterna är båda mycket diffusionsöppna, 
vattenavvisande och motståndskraftiga mot påväxt och smuts. Detta är mycket viktiga 
fördelar för byggherrar som vill så underhållsfria putsade eller målade fasader, och 
uppskattar fasader som håller 15–20 år utan underhåll. 

Tillsammans med det breda färgsortimentet får byggherren alltså många fördelar genom 
att välja toppkvalitet från Alfix. 

Se de eleganta färgerna här. 

”Ansvarig styrka” – ett löfte!
Vår slogan ”Ansvarig styrka” är vårt löfte till marknaden. 
Alfix slogan berättar om:

Produkternas höga kvalitet. Bra fästförmåga mot underlaget är ett genomgående 
karaktärsdrag för alla Alfix produkter. Alfix-produkterna har hög kvalitet och hållbarhet. 

Professionell byggteknisk handledning. Alla våra försäljningskonsulter har en 
hantverksmässig bakgrund som murare, och våra tekniska rådgivare är både murare 
och byggnadskonstruktörer. Denna tekniska styrka ger både återförsäljarna, de som 
projekterar och hantverkarna trygghet i att vi alltid handleder från en solid bas av 
byggteknisk erfarenhet och kunskaper.  

Företagets omtanke om miljö och arbetsmiljö. Som dansk tillverkare tar vi ansvar 
för miljön och för arbetsmiljön för såväl medarbetare och återförsäljarnas personal som 
för de hantverkare som utför arbetet. Som exempel kan vi nämna att allt säckmaterial är 
tillverkat av FSC-certifierat papper, som kommer från hållbara skogar. På arbetsmiljösidan 
har vi bl.a. valt att leverera våra produkter i säckar som innehåller högst 20 kg, för att 
minimera de tunga lyften hos våra medarbetare, hos återförsäljarnas personal och för 
hantverkarna ute på byggarbetsplatserna. Våra många hållbara aktiviteter resulterade i 
att vi 2012 fick ta emot Byggeriets Miljøpris för vårt strategiska arbete med att förbättra 
både miljön och arbetsmiljön. 

Läs mer om Ansvarig styrka här

Liebhaverbolig, Odense

http://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_dk/dk_standardfarver_durapuds800sr_duradec8000sr.pdf
http://www.alfix.com/se/varfoer-vaelja-alfix

