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 Blandingsfri 
 Hurtigt hærdende 
 Højere styrker også mulige 

 
 
 

Produkt Blandingsfri, hurtigt hærdende færdigblandet tørbeton til ikke-DIN-relevant betonarbejde. 

 
Sammensætning Stengranulat, hurtig-cement, tilsætninger til bedre forarbejdning. 

 
Egenskaber 
 
 
 

 
Anvendelse 
 
 

 
Tekniske data Styrke: C 12/15, i overensstemmelse med DIN EN 

206-1 
 Trykstyrke: ca. 20 N/mm² 
 kan belastes let: efter ca. 1 time 
 kan belastes helt: efter ca. 24 timer 

 
 

 Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-Fix, 25 kg 

Kornstørrelse 0 - 8 mm 

Rækkeevne ca. 13 l/sæk = 520 l/t 

Vandbehov 2,5 - 3 l/sæk = 100 - 120 l/t 

 

De angivne forbrugsoplysninger er vejledende. Alt efter praksis må der påregnes et ekstraforbrug på ca. 10 %. Forbrugsoplysningerne 
afhænger af underlagets ruhed og sugeevne samt forarbejdningsteknikken. 

 
Leveringsform Papirsække, indhold pr. sæk 25 kg (42 sække pr. palle = 1.050 kg) 

 
Opbevaring Tørt og beskyttet. Bør ikke opbevares længere end 12 måneder. 

 
Kvalitetssikring     Løbende overvågning og kontrol af kvaliteten og streng indgangskontrol af alle råstoffer. Firmaet har et TÜV-godkendt og certificeret 

kvalitetssikringssystem iht. den globalt gyldige standard DIN EN ISO 9001 samt et TÜV-godkendt og certificeret miljøstyringssystem iht. 
den globalt gyldige standard DIN EN ISO 14001. 

 

Klassifikation iht. 
den tyske 
kemikalielov 

Se sikkerhedsdatablad (på www.baumit.de). 

 

Underlag Underlaget er fordybninger, som udgraves 15 - 30 cm større end den komponent, der skal fastgøres, afhængigt af den senere belastning 
på den komponent, der skal fastgøres. 
Væggene og bunden skal fugtes med vand. 

Garten- und 
LandschaftsbauBeton GALA-FIX 
Blandingsfri, hurtigt hærdende 
færdigblandet tørbeton 

 Mørtel, som er meget let og sikker at bruge. Til udendørs brug. 
 Tørmørtlen opnår sin styrke ved langsomt at fugte den med vand. Den kan dog også blandes konventionelt. Her skal 

man dog være opmærksom på den hurtige afbinding. 
 Frostsikker og modstandsdygtig over for mekaniske påvirkninger. 

 Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX er en mørtel, der er ideel til udendørs arbejde. 
 Det er en blandingsfri, hurtigt hærdende færdigblandet tørbeton til ikke-DIN-relevant betonarbejde, specielt til 

fastgørelse af hegnsstolper, tørrestativer, legeredskaber, havelamper osv. 
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Forarbejdning Garten- und LandschaftsbauBeton GALA-FIX fyldes i den udgravede og fugtede fordybning i et tørt lag på ca. 10 cm omkring den forinden 
fastgjorte komponent. Fugt den tørre færdigbeton langsomt med vand, indtil den er let mættet. Efter en ventetid på ca. 3 minutter påføres 
det næste lag tørmateriale, som ligeledes fugtes. Gentag denne proces, indtil fordybningen er fyldt. Hvis der fugtes med for meget vand, 
dannes der et slamlag på overfladen, som kun har en meget lav styrke. Glat derefter overfladen med murskeen. 
Hærdningen begynder efter ca. 10 minutter. Varme temperaturer, direkte solskin eller vind kan forkorte forarbejdningstiden, lave 
temperaturer forlænger den. 
Garten- og LandschaftsbauBeton GALA-FIX kan også kan også blandes i en mørtelbalje med et langsomt roterende røreværk. Tilsæt ikke 
andre tilsætninger. 
Konsistensen skal indstilles så stift som muligt. 
Komponenten, der skal fastgøres, kan belastes let efter ca. 1 time og fuldstændigt efter ca. 24 timer (ved 20 °C). 

 

Generelt og 
bemærkninger 

Bland ikke hærdet materiale op igen eller med andre materialer. 

Beskyt mod kraftigt solskin! Dæk til med folie for at beskytte mod sol og vind under hærdningsfasen. Mørtel, der er frisk blandet med 
vand, skal beskyttes mod frost under udstøbningen og mindst 1 dag derefter. 

Må ikke forarbejdes og tørres ved en underlags-, materiale-, og lufttemperatur på under + 5 °C og over + 30 °C. 
 

Hvis du skal bruge yderligere informationer om materialet eller dets forarbejdning, står vores kompetente konsulenter klar med 
detaljeret og objektrelateret rådgivning. 
 
Indholdet i det foreliggende tekniske datablad er maskinoversat. Hvis der er tvivl, gælder derfor det tekniske datablad på tysk, som var 
gældende på tidspunktet for leveringen. 
Dette findes på  https://baumit.de/produkte og/eller fås ved forespørgsel. 
 

 
 

 

Vores anvendelsestekniske anbefalinger, som skal hjælpe køberen/forarbejderen på grundlag af vores erfaringer, svarer til det aktuelle stade inden for videnskab 
og praksis. De er uforpligtende og medfører hverken et retsforhold eller yderligere forpligtelser på grundlag af købsaftalen. De fritager ikke køberen fra selv at 
undersøge, om vores produkter egner sig til det påtænkte anvendelsesformål. Byggeteknikkens almindelige bestemmelser skal overholdes. Vi forbeholder os 
ændringer, som tjener det tekniske fremskridt og forbedringen af produktet eller produktets anvendelse. Med udgivelsen af denne tekniske information bliver 
tidligere udgaver ugyldige. De nyeste informationer kan ses på vores internetsider. For alle forretningstilfælde gælder vores aktuelle salgs- og leveringsbetingelser 
samt bestemmelserne for opstilling og brug af vores siloer og blandingsanlæg. 
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