
 

                                                                                                                            
  

LYNGBYGÅRDSVEJ 28A 8220 BRABRAND TLF. 86 26 35 33 FAX. 86 26 33 43 
e-mail ab@absvejs.dk    Hjemmeside  www. absvejs.dk 

AB. SVEJSETEKNIK. ApS . 
 
 

AB 1904 Køle pasta 
er varme modstandsdygtig op til 2500 0C 
og en arbejdstemperatur på 1500 0C

 
AB 1904 Køle pasta . 
Kan Bruges på alle overflade og er 
giftfri, kan bruges alle steder hvor der er 
brug for at beskytte en del mod varme.  
 
AB 1904 varme pasta er en pasta, der 
suger varme til sig, lige som en svamp 
suger vand. 
Når varmen når AB 1904 bliver den 
optaget i stoffet, for derefter at blive 
udledt i luften. 
 
Under svejsning af nogle metaller, er der 
farer for at lodninger i nærheden vil gå 
op. Og mulighed for at metallet vil blive 
deformeret, andre steder er der plastic, 
gummi, maling, der vil blive ødelagt. 
Mange steder vil det være nødvendigt, 
at demonterer delen før de kan svejses. 
Men nu er det ikke nødvendigt længere, 
AB 1904 klarer alt, det der ikke var 
muligt før.  
 
AB 1904 varme pasta. 
Er også perfekt, til at komme omkring 
kabler, der skal loddes, så loddetinnet 
ikke trækker op i kablet, og gør det stiv.. 
AB 1904 er en stabil pasta, selv når den 
bliver varm, ændre den sig ikke. 

 
 
Anvendelse 
AB 1904 tages direkte fra beholderen 
som det leveres i, uden opblanding, 
brug hånden eller en spartel, til at 
fordele det med. 
 
AB 1904 varme pasta. 
Indeholder ikke zink, bly, svovl, 
cadmium,  kviksølv og halogener. Det er 
fuldstændigt sikkert, at anvende på et 
hvert metal, Plastic, gummi, glas og 
malede overflader. 
 
Genbrug. 
Hvis AB 1904 er alvorligt svedet, eller 
beskidt, fjernes det, og resten kan 
komme tilbage i dåsen. 
Føles AB 1904 tør kan man bare 
komme lidt vand i, og den er så god 
som ny igen. 
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Eksempler på hvad AB 1904 varme 
pasta kan bruges til. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkter til Auto Værksteder.: 
 
AB 131  svejsning af Karosseriplade. 
AB 151  Reparation af zink. 
AB 155 Reparation af aluminium 
AB 164F Sølvlodning. 
AB 175F Slaglodning 
AB 181 Karrosseri tin. 
AB 186c Lodning af irret og snavset dele. 
AB 188c  Lodning 
AB 1936 Filtermasker mod røg og støv. 
AB 1940 2 komponent limmasse.  
AB 1979 Håndrens. 
AB 1996 Svejsebriller. 
AB 1990 Affedtning. 
AB Titannitrid belagte bor. 
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