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

Ansvarig styrka med Alfix

Mot bakgrund av en aktiv insats inom 
miljövänlig produktion och arbetsmiljö har 
Alfix vunnit Byggeriets miljöpris 2012.

Vid Danmarks största fackmässa för byggnation, 
TUNBYG 2012, utsåg en nomineringskommitté 
från branschen Alfix till vinnare av det eftertrak-
tade miljöpriset. Alfix fick kungliga lyckönskningar 
då kronprins Frederik överlämnade Byggeriets 
miljöpris till företaget och senare besökte Alfix 
monter.

Vi har löpande sedan år 2000 utvecklat en 
miljö- och arbetsmiljöstrategi, där företaget i 
största möjliga utsträckning täcker in miljö- och 
arbetsmiljö i alla processer och produkter. På 
baksidan kan du se vilka gröna fördelar du som 
återförsäljare eller användare får genom att 
använda våra produkter.
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Det är Alfix tydliga ambition att fortsätta den 
ansvarsfulla resan framåt mot en bevisad 
minskning av företagets miljöpåverkan och 
samtidigt bevara fokus på arbetsmiljön. Vi VILL 
leverera produkter med ”Ansvarig styrka”:
– Kvalitetsprodukter med mycket stark vidhäft-
ning till underlaget, och som samtidigt är till-
verkade med omtanke om miljö och arbetsmiljö.

Nya gröna mål

A n s v a r i g  s t y r k a
Skanna koden för att få mer 
information om det stora  
sortimentet med Alfix-produkter.

• Vi byter de traditionella säckarna med 25 
kg mot säckar med 20 kg; ett litet steg på 
produktionssidan men en stor fördel för 
arbetsmiljön. En lägre säckvikt betyder färre 
tunga lyft för både återförsäljare,  
hantverkare och privata slutanvändare. 

• Fler och fler Alfix-produkter innehåller lätta 
tillsatsmaterial, vilket gör produkterna 
enklare att hantera för både butikspersonalen 
och hantverkarna. Det ger en hälsosammare 
arbetsmiljö.

Arbetsmiljö
• Alfix har en dammreducerade fästmassa   

– LetFix less dust, och en dammreducerade 
spackelmassa – PlaneMix 50 less dust. 
Dessa produkter garanterar minimal damm-
utveckling när pulvret hälls ut ur påsen. 

• På vårt plocklager har vi minskat de  
manuella lyften med 80 % för de tunga 
varorna. Det har vi lyckats med tack vare 
att vi investerat i en helautomatisk plock-
robot, som hjälper vår personal med de 
tunga lyften.

Besök www.alfix.com eller ring på  
+45 7552 9011 för att få veta mer om 
vårt arbete med miljö, arbetsmiljö och 
samhällsansvar.

• Alfix återanvänder upp till 80 procent av de 
rensningsråvaror som används i produktionen. 
Detta minskar betydligt den slutliga mängden 
avfall. 

• I flera produkter ingår hållbara råvaror från 
återvinningsprocesser. Det är bl.a. råvaror 
tillverkade av krossat glas från återvinnings-
flaskor, som efter en termisk utvidgningspro-
cess kan användas som lätta tillsatsmaterial i 
en rad olika produkter, bland dem fästmassan 
LetFix, LetFix less dust och ProFix samt i 
putsprodukterna DuraPuds 703 och 710.

• Alfix arbetar löpande med att minska den 
dagliga energiförbrukningen i form av elektric-
itet, vatten och värme och vi samlar system-
atiskt in alla gröna resultat och initiativ och 
godkända miljöredogörelser. 

• I vårt moderna laboratorium testar vi olika 
återvinningsmaterial, som i framtiden kan 
ingå i produkter som spackelmassa och 
våtrumsmembran. 

• För Alfix produkter skrivs löpande miljöde-
klarationer som registreras hos miljöorgani-
sationerna: Byggvarubedömningen, Basta, 
SundaHus och Nordisk Svanenmärkning.

• För framtagning av våra broschyrer och 
förpackningar arbetar vi för att endast 
använda FSC-certifierat papper, dvs. papper 
från ansvarsfulla och hållbara källor. 

• Våra hemsidor är CO2-neutrala. 

Miljö

Ovanstående är bara ett utdrag från våra insatser inom miljö och arbetsmiljö.


