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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

Middelstærk, anaerob hærdning og tixotropisk 
klæbemasse og tætningsmasse

ALL IN ONE kan bruges som gevindlås eller 
rørtætning, som tætningsmasse til flanger og 
huse og til fastgørelse af lejer på stænger eller 
aksler.

Funktioner
• Kan fjernes med håndværktøj
• Forhindrer rust og korrosion
• Varmebestandig op til 150 °C
• Ensartet hærdning på en række metaller, herunder rustfrit 

stål og de fleste metalbelagte fastgørelseselementer
• Stor modstandsdygtighed over for opløsningsmidler

ALL IN ONE opfylder følgende krav
• NSF-kategori FDA P1 for indirekte kontakt med fødevarer
• ANSI-standard 61 til brug i drikkevandssystemer
• DVGW-certificering til anvendelse på gasrør (DIN EN 

751-1)
• KTW-godkendelse (plast i kontakt med drikkevand)

Fordele ved brug som skruesikring
• Forhindrer uønskede bevægelser, frigørelse, lækager
• Ideel til justering af skruer, kalibreringsskruer, målere og til 

fastgørelseselementer op til M80
• Modstandsdygtig over for vibration
• Bruges til at fylde revner og mellemrum

Fordele ved brug som rørtætningsmasse
• Til forsegling af alle metalrørforbindelser og fittings
• Krymper ikke og blokerer ikke systemer
• Tætningen kan modstå vibrationer og stød
• Tætner mod almindelige gasser og væsker
• Produktet fås med godkendelse af drikkevand og gas
• Forhindrer korrosion og fastlåsning
• Tætner fittings med gevind på op til 3 tommer og er 

varmebestandig op til 150 °C

Fordele ved brug som overfladetætningsmasse
• Til tætning af flanger og overflader
• Erstatter faste tætninger – reducerer lagerbeholdning
• Udfylder mellemrum på op til 0,5 mm
• Ingen sætningseffekter
• Modstår højt tryk efter fuldstændig hærdning

Fordele ved brug til lejesikring
• Til fastgørelse af cylindriske forbindelsesdele
• Reducerer eller eliminerer dyre bearbejdninger på grund 

af muligheden for større tolerancer

Anaerob klæbemasse ALL-IN-ONE
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

• Eliminerer specifikke krav til overfladebehandling
• Forlænger udstyrets levetid gennem bedre træthedsresi-

stens og korrosionsbestandighed
• Udfylder mellemrummene fuldstændigt og sikrer fuld mate-

rialekontakt
Produktet er optaget i databasen for bygge-
produkter, som kan anvendes i Svanemærket 
byggeri.

Kemisk basis Dimethakrylsyreester
Farve Gul fluorescerende
Massefylde 1,05 g/cm³
Min./maks. viskositet 1 55000-80000 mPas
Maks. evne til udfyldning af 
mellemrum 0,5 mm

Min. flammepunkt 100 °C
Min./maks. oprindelig 
styrke 15-30 min.

Min./maks. endelig styrke 3 t.-6 t.
Min./maks. funktionel styrke 1-3 t.
Min./maks. startmomentet 10-20 Nm
Min./maks. bearbejdning-
stemperatur -55 til 150 °C

Holdbarhed fra produk-
tionsdato/betingelser for 
opretholdelse af hold-
barhed fra produktionen

18 Måned/Måneder

Holdbarhed fra produktion/
betingelser 18 Måned/Måneder / ved -5 °C til 35 °C

Art.nr. 0893 555 050
Stk. pr. pk.: 1 / 100

Anvendelse
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Würth Danmark A/S Montagevej 6 6000 Kolding

##keep##Instruktioner
##keep##

Alt-i-ét-produktet hærder, hvor der ikke er luft til stede. For at opnå optimal ydeevne skal delene være tørre og fri for olie, snavs 
og fedt. Påfør en tilstrækkelig mængde til at fylde alle de indsatte dele; monter delene, og tilspænd dem med det samme.


