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Danmarksmästare på besök
Frederik Nielsen – tvåfaldig Danmarksmästare i 
plattsättaryrket (DM i Skills) – har varit på
sommarvisit på Alfix. Vi har i 7 år varit huvud-
sponsor för plattsättaryrket, och det gläder oss 
att Frederik föredrar Alfix-produkter för sina 
plattsättningsuppgifter.

Frågan om vilken Alfix-produkt han gillar mest var lite klurig 
för den unge plattsättaren eftersom han snabbt kunde 
nämna flera Alfix-favoriter:

”Alfix 2K Tätningsmassa i vitt är riktigt bra att arbeta 
med. Den är lätt att dra på och så är det två produktdelar 
(binder och cement – red. anm.) i samma hink, det gör 
arbetet snabbt och effektivt”, säger Frederik Nielsen som till 
vardags arbetar hos Jorton A/S i Aalborg.  

Dessutom beskrevs Alfix ProFix fästmassa som en ”genial 
produkt” och Alfix fogmassa fick också med sig många 
positiva omdömen. Frederik förklarar att han generellt 
föredrar Alfix -produkterna framför många andra produkter 
på marknaden. Han menar att det är tydligt att det 
finns en tanke om hur kakelsättningen kan optimeras, 
både vad gäller tid och kraft – här nämns rengöringen 
av verktyget som ett exempel på att det är trevligt att 
arbeta med Alfix. Sist men inte minst framhäver den unge 
Danmarksmästaren en genomgående känsla av kvalitet när 
arbetet är utfört med Alfix – resultatet ”håller bara”. 

Frederik ska snart representera Danmark i höstens 
World Skills, som är världsmästerskapet för elever på 
yrkesutbildningar från hela världen. World Skills 2017 hålls 
i Förenade Arabemiraten i oktober – hela Team Alfix håller 
tummarna för goda resultat och spännande upplevelser för 
Frederik och resten av Skills Denmark-laget.



Det nya ”LEGO House” i Billund – Alfix är med
I slutet av september 2017 öppnar det nya, ikoniska upplevelsehuset LEGO House 
i Billund. Här ska LEGO fans kunna uppleva många kreativa och roliga möjligheter 
i LEGO världen. Till kakelarbetet har Alfix-produkter använts. 

Alfix har levererat ProFix fästmassa och CeraFill 10 colour fogmassa till 600 m2 i den 
spännande byggnaden som är ritad av BIG – Bjarke Ingels Group. Murararbetet har utförts 
av K.G. Hansen og Sønner A/S från Grindsted. I det nya LEGO house går innovation, 
kreativitet och gediget hantverk ihop i en högre enhet.

Uppdaterade via sociala medier
Alfix har i flera år varit aktivt på sociala medier i form av Facebook och LinkedIn, 
och intresset för de senaste nyheterna från Kolding är stadigt stigande i 
byggbranschen. Till exempel har vi nu omkring 900 ”likes” på Facebook och fler 
än 500 likes på LinkedIn, vilket vi är mycket tacksamma för.

Inläggen handlar oftast om referenser från byggen, produktnyheter, tips om användning 
av Alfix-produkterna, nyheter om mässor och relevanta arrangemang i branschen. 
”Vi upplever att många murare håller sig uppdaterade om Alfix aktiviteter via sociala 
medier, och ett stigande antal hantverkare kommenterar och ställer också frågor 
om produkter och lösningar här. Facebook och LinkedIn är informella och tillgängliga 
plattformar där vi som materialleverantör finns nära alla våra samarbetspartner. Därför 
anstränger vi oss för att besvara alla kontakter i rimlig tid”, säger Anders Bertelsen Toft, 
direktör (CCO) på Alfix.  

Hantverkare, ingenjörer, privatpersoner och andra som inte redan följer Alfix A/S på 
Facebook och LinkedIn är mer än välkomna att ansluta sig till gänget.

Facebook och LinkedIn

Bornholm simmar i Alfix
Badhuset Rønne Svømmehal har just renoverats och till kakelarbetet har bland annat de 
här Alfix-produkterna använts: 
Alfix PlaneMix 100 gjutmassa, Alfix PlaneMix S40 bassängputs, Alfix 2K tätningsmassa, 
Alfix ProFix fästmassa och Alfix CeraFill 18 resistent fogmassa. 
Arbetet har utförts av Murerfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S.

I Gudhjem är PL Entreprise A/S i full fart med att renovera kaklet i bassängen i 
Gudhjem Svømmehal med fästmassan Alfix ProFix i kombination med Alfix FlexBinder. 
Avslutningsvis ska det fogas med Alfix C2 Epoxy och Alfix P-Silicon.
Se bilder

https://www.facebook.com/alfixas/
https://www.linkedin.com/company-beta/1763264/
http://www.alfix.com/referencer/gudhjem-svommehal


Nytt universitetssjukhus i Aalborg med 
Alfix fasadprodukter
Nordjyllands till dags dato största fristående byggnad håller så smått på att ta form – 
170 000 kvadratmeter blir det stora sjukhuset när det står färdigt om några år.

I bygget kommer det att användas Alfix DuraPuds 830 fasadlim, Alfix DuraPuds 810 
flexibel fiberputs och Alfix armeringsnät till ca 1000 m² sockelputs.


