
Tekniske data

Materiale: ren aluminium 70 µ, lakeret;  
beskyttende folie med butylgummi

Egenskaber: aldrings-, vejr-, 
UV- og langtidsbestandig

Farver: betongrå

Mål: 100 mm

Rullelængde: 10 m

Samlet materialetykkelse: 1 mm iht. DIN 1849-1

Materialeklasse: B2, normalt brændbar DIN 4102

Forarbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C

Temperaturbestandighed: -40 °C til +100 °C

Gala-Quick –  
det hurtige  
og rene tætningsbånd
til Gala-byggeelementer

Den bedste teknik  
til rigtig  
gode resultater!

 Ren aluminium 70 µ!
 Fuldstændig bitumenfri!
 Hurtig forarbejdning!
 Simpelthen professionelt!

Tætningsklæbebåndet består af flere lag: Rent alu-
minium er UV-bestandigt og har en god mekanisk 
stabilitet takket være beskyttelsesfolien. 

Din IVT-forhandler:

Af professionelle,  
til professionelle!
Plusser i løbende meter!

 Enorm besparelse i arbejdstid,  
da forabejdningen er hurtig og værktøjsfri

 Praktisk rulleformat – nemt at rulle af, klæbe 
på og skære af

 Tidsbesparende, uden  
pauser i arbejdet hærdetider

 Bitumenfri og miljøvenlig
 Tætningsklæbebånd med ren aluminium i høj 

kvalitet, kan anvendes på næsten alle underlag
 Vandtæt og temperaturbestandig, ingen ridser
 Høj klæbestyrke, høj rivestyrke
 Sikker forarbejdning, gode langtidsegenskaber
 Ren at arbejde med, nøjagtig tilskæring med 

en almindelig saks
 Forhindrer indtrængen af jord,  

rødder, vand o.lign.
 Øger konstruktionens stabilitet
 Vedvarende godt udseende,  

usynligt fra ydersiden

IVT – Industrie Vertrieb  
Technik GmbH & Co. KG

August-Borsig-Straße 30  
59439 Holzwickede (Germany)
Tel.: +49 2301 91011-0  
Fax: +49 2301 91011-24
info@ivt.de · www.ivt.de
Follow us on    

IVT er en del af

IVT 10/2020

Enormt tidsbesparende!

Fuldstændig bitumenfri! 

Pålideligt tæt! 



Effektivt.  
Enkelt. Skønt! 
Den rene fuge  
til Gala-bygge- 
elementer!

Gala-Quick hurtigt 
og rent tætningsbånd.
En, to, tre –  
perfekt monteret!

Ingen bitumen! Intet spartelarbejde!  
Intet snavset værktøj!  
Ingen snavsede fuger. Intet specialaffald! 

Det Gala-Quick hurtigt og rent tætningsbånd af 
ren aluminium er simpelthen genialt hurtigt og 
rent at montere. 

Rul ad, tilpas længden,  
og tryk fast. Færdig!

Bedkanter, højbede, terrassefundamenter – 
anvendte byggeelementer  
som traverser, steler eller palisader skal  
forsegles fra indersiden.

Før blev der bl.a. benyttet bitumenspartelmasse, der medførte 
adskillige ulemper: omstændigelig forarbejdning, snavset 
værktøj, højt tidsforbrug og lange afbrydelser i arbejdet. På 
grund af den nødvendige tørretid for bitumenmassen 
kunne arbejdet først fortsættes efter ca. 1 dag. Bitumen-
spanden skal bortskaffes som specialaffald. Yderligere ulempe: 
Med tiden danner bitumen hårrevner på grund af tempe-
ratur skift og miljøpåvirkninger. Konstruktionen bliver utæt 
og stabiliteten forringet. Snavsede bitumenfuger er ingen 
fryd for øjet.  

Rengør betonbagsiden af bygge-
elementerne for jord osv., og  
forbehandl evt. med primer.

Læg Gala-Quick-rullen på,  
rul ud nedefra og op, tryk fast,  
og tilskær nøjagtigt. 

Skovl jorden på plads. 
Færdig!

I dag sørger Gala-Quick for flotte resultater i en fart. Gala-
Quick tilbyder alt, du behøver, på en rulle. Med få greb 
lukker det selvklæbende, miljøvenlige tætningsklæbebånd 
med ren aluminium fugerne mellem tilstødende bygge-
elementer. Vinkelstøtter, steler, traverser, L-sten osv. tætnes 
hurtigt, sikkert og holdbart. Jord, grus og sand bliver i bedet, 
og fugerne holdes rene. Forsiderne overbeviser visuelt med 
mageløs æstetik, men bagsiderne behøver heller ikke at 
blive gemt væk.
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Anvendelse til bedkant: 
Traverserne blev opstillet som 
bedkanter ud mod gangstien 
og fyldt med jord, barkflis og 
planter. Traversernes inderside blev 
forseglet med Gala-Quick op til 
bedkanten. På den måde undgås 
det, at gangstien bliver snavset 
til af regnvand, jord osv., eller at 
rødder og ukrudt vokser igennem 
sprækkerne. Udseendet er altid 
rent og velplejet.

Flot, holdbart udseende,  
usynligt fra ydersiden.

Anvendelse til højbed: 
Fyldt med sten og jord –  
traverserne blev forseglet  
på indersiden med Gala-Quick.

VIDEO


