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AB. SVEJSETEKNIK. ApS . 

AB 1940 
 Reparation og tætning uden varmetilførsel 
 
Særlige egenskaber 

AB 1940 er en helt nyt stof, der bruges til at reparere på 
emner i stål, kobber, aluminium, støbejern, rustfri, 
galvaniseret, messing og forkromede emner. Produktet 
er tilgængeligt og anvendeligt i alle værksteder. 
 
AB 1940 har mange fordele frem for traditionelle 
varmsvejsemetoder. Gas- og elektrodesvejsning kræver 
at emnet adskilles, afskærmes mod varme og samles 
igen. 
 
 
AB 1940 reagerer hurtigt, men kan tilpasses i hele 5 
minutter indtil den første hærdning er overstået efter 15 
minutter. Fuld hærdning opnås efter 1 time. Det gør AB 
1940 velegnet til svært tilgængelige steder dybt inde i en 
maskine eller i højden på et stillads. 

Lang holdbarhed 
AB 1940 har ubegrænset holdbarhed, hvis det 
opbevares efter forskrifterne i den praktiske emballage. 
 
 
Anvendes under ekstreme forhold 
AB 1940 er meget korrosionsbestandigt, kemisk 
modstandsdygtigt og umagnetisk. Det gør stoffet 
velegnet til reparationer i og i nærheden af følsomme 
måleinstrumenter. 
 
AB 1940 hæfter også på duggede og våde overflader. 
Hærdningen kan også ske nedsænket i vand eller en 
anden inaktiv væske. 

Alsidighed 
Produktet kan bruges til at tætne, klæbe og udfylde på 
ikke metalliske stoffer som PVC, glas, træ, beton, 
keramik, mursten, tagsten, porcelæn og plast med 
samme effektivitet som på metaller. 
 
Der kræves ingen særlige værktøjer eller 
håndværksmæssige færdigheder for at bruge AB 1940. 
Straks efter hærdning kan man bearbejde, bore, file og 
gevinddreje i reparationen. 
 
Anvendelse af AB 1940 
1. Tag låget af røret. 
2. Pak AB 1940 ud af beskyttelsesplasten og tag folien 

af i den ene ende. 
3. Skær en passende mængde AB 1940 af med en 

saks eller en kniv. Sæt folien på plads igen og pak 
produktet ind i plasten, og læg det tilbage i røret. 

 
4. Ælt AB 1940 ved at gnide produktet mellem fingrene 

eller med en flad hånd på en plan og ren overflade. 
5 AB 1940 afgiver en smule varme ved æltningen.   

Det er helt naturligt og uden betydning. 
 

6. Arbejd AB 1940 på emnerne, der skal repareres eller 
tætnes indtil produktet dækker helt og kan trænge 
ind i alle revner og huller. 

 
7. Tilvirk AB 1940 til det ønskede udseende indenfor 2-

5 minutter efter æltningen. 
8. Overfladen kan glattes med vand eller med en fugtig 

spartel indenfor 5 minutter efter æltningen. 
9. AB 1940 hærder fuldstændigt på 1 time og kan 

derefter bearbejdes, files, bores, skæres gevind i 
o.s.v. 

 


