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R/C pienoismallit  Rautatiet    Pienoismallit    Nukkekodit Puu           Elektroniikka

Leikkaa
tukos
kärjestä

Valmis 
käyttöön

Purista
ilma pois
purkista

Vapauta
puristus, 

ilma  
puhdistaa 
suuttimen

Levitä Roket ca

IlmaROKET CYANOLIIMAN KÄYTTÖ

1 2 3 4 5

Sopiva
liima

Valkoinen, sininen tai  
pinkki solumuovi (tuote)
Styrofoam & Depron 

Foam 2 Foam, 
Roket Odourless.
Super’Phatic!

EPO solumuovi (eniten 
käytetty lentokoneissa 
puolijäykissä ja kiiltävissä 
pinnoissa) 
Roket cyano (kaikki)
Fix ‘N’ Flex (liitoksen 
täyttöön kovassa pinnassa) 
ks. alla Super’Phatic! 

EPP solumuovi 
Tyypillisesti peh-
meämpää kuin muut
vaahdot
Foam 2 Foam, 
Roket ca pohjustettu
Tricky Stick 
AC17 

Ongelmien ratkaisuliimoja eri materiaaleille: 
Meillä on 3 tehokasta rakenneliimaa 

AeroTech AD63/4 
Juoksematon epoksi 
kehitetty  komposiittien 
liimaukseen, laitetaan 
valmiiksi sekoitettuna 
liitokseen

Super Crylic! AD23 
Joustava ohut, laminoi 
lasikuitua erilaisiin 
materiaaleihin; epoksiin, 
polyesteriin & muoveihin.

Fusion AD19
Kova ja luja, suurta 
lujuutta vaativiin käyttöihin 
kovaan muoviin, metallei-
hin, komposiitteihin ja 
puuhun. 

Puu: Suositus Speedbond AD10/11 & Aliphatic Resin AD8/AD9. 
Speedbond on nopea kuivumaan. Aliphatic on hyvä hiottava balsassa ja 
on vedenpitävä. Jos liitosta pitää täyttää, niin Speed Epoxy AD65 on 
paras vaihtoehto. Valitse Back Scene Glue AD61, jos haluat avata 
liitoksen myöhemmin kuuman veden avulla.
Muovit: Usein vaikeita tunnistaa. Kokeile Plastic Magic AD77 mutta anna 
sille riittävästi aikaa. Roket liima resiineihin. Kiiltävät muovit, polyteeni, 
vinyyli, vaativat pohjustukseen Tricky Stick AC17.
Kirkkaat muovit: Kirkkaan muovin samentumisen estämiseksi käytä Glue 
‘n’ Glaze AD55 tai Roket Odourless AD46. Glue ‘n’ Glaze AD55 
siistitään vedellä ja se täyttää liitosrakoja. Tavallinen cyanoliima 
sumentaa muovin.  Solumuovit: Kuten muovit, solumuovi on vaikea 
tunnistaa -  EPS (Styrofoam tai Depron) sulaa Roket superliimasta. Siksi 
kehitimme liiman Foam 2 Foam AD34. Roket Odourless AD46 on 
turvallinen solumuovile mutta saattaa tarvita kiihdyttimeksi

Poissa valosta, lämmöstä ja kosteu-
desta. Ihanne 8-14 C metalliastia tai 
metallifooliokassi Jääkaappi paras. 
Käytä vasta kun lämmennyt huone-
lämpöön. Pidä erillään kiihdyttimistä.

Jääkaappi 5-15 C.
Kannet tiukasti kiinni

Huonelämpötila 20 C. Vältä 
jäätymistä.

Huonelämpötila. Kovettunut 
epoksi voidaan saada 
käyttökelpoiseksi 
nestemäiseksi lämmittämällä 
+60 C vedessä

Pidä poissa 
avotulesta

Huonelämpötila tai 
alempi. kansi käytön 
jälkeen heti tiukasti 
kiinni.

Pidä huolta tuotteista - Käytännön varastointiohjeita
Viileää ja kylmää Vältä jäätymistä  Huonelämpötilassa

Muut  Epoksiliimat Plastic Magic Muut tuotteet
Super Crylic Track Magic Body Armour &

Cyanoliimat:  
Roket Hot, Rapid, Max  
& Odourless Aerokote catalyst Roket Blaster Fix ’N’ Flex

Aliphatic Resin, Speedbond  
muut vesiliukoiset liimat & 
viimeistelyaineet: Eze Dope, 
Eze-Kote, Aqua Magic

Käytä oikein Super 
Glue: Tässä ohjeet 
miten voit välttää 
tukkeutumisen. 
Asenna Roket 
Glue tip ja lyhennä 
tarpeen mukaan. 
Jos kärki 
tukkeutuu, älä 
huolestu, se sulkee 
putken ja 
cyanoliima säilyy.

Tuotevalikoiman esittely ja vihjeitä sekä ohjeita liimaamiseen Roket Blaster AD17 & AD59 (turvallinen solumuoville). Lennokit 
valmistetaan usein EPO (Ethylene POlyolefin) solumuovista, jota 
voidaan liimata Roket cyanoliimaa. Tarkista aina ensin. Super’Phatic! 
AD21 on erinomaista esim. hiilikuidun tai saranoiden kiinnittämiseksi 
solumuoviin. Fix ’N’ Flex AD78: tehosteiden, kiinnikkeiden, painettujen 
piirien, vaijeriliitosten ja tarrojen liimaamiseen solumuoviin.

Pienoismallien rakentajille tuotekehittelyä ja innovaatioita 45 vuoden ajan 
Olemme aina olleet kiinnostuneita tuotteiden kemiasta ja kuinka kemiallinen rakenne vaikuttaa sekä 
mekaanisiin että fysikaalisiin ominaisuuksiin. Pienoismalliharrastuksesta kiinnostuneina aloitimme 
liiketoimintamme tavoitteena valmistaa harrastajille parempia todellisten tarpeiden mukaisia tuotteita.
Pienoismallien harrastajina ymmärrämme muiden harrastajien tarpeet. Kemisteinä meillä on mahdollisuus 
luoda parhaat mahdolliset tuotteet.
Deluxe Materials ... on paljon enemmän kuin liiman valmistaja ... paljon enemmän !

 Vivienne & 
John Bristow ... we are more than an adhesive company ... much, much more ! ... we are more than an adhesive company ... much, much more !

Tästä se alkoi    • 4 minuutin epoksi isoissa
taloudellisissa pulloissa - 
SPEED EPOXY

• Ensimmäinen hajuton superohut
vaihto-ehto cyanoliimalle
- SUPER’PHATIC!

1970’s
1980’s

1990’s
2000’s

2012 2013

PAREMMAT TUOTTEET TAVOITTEENA
• Siistimpi ja turvallisempi viimeistely
perinteisen epoksin ja tekstiililakan tilalle
- EZE-KOTE & EZE DOPE

2014
2017/18

Minimal
odour

Lo

w evaporation

NEROKKAITA TUOTTEITA HANKALIIN KOHTEISIIN 
• Microannostelija muoviliimalle
- PIN FLOW APPLICATOR

• Rautatien sähkönjohtavuuden parantaminen
- TRACK MAGIC

• Rautatien lisäpainon helppo kiinnitys-
BALLAST MAGIC & vesisuihku
Nopea ja turvallinen maalin poisto sisätiloissa
- BRUSH MAGIC

LUONTOYSTÄVÄLLISTÄ SUORITUSKYKYÄ
• Maailman ensimmäinen 2-tahtiöljy pienoismallien

bensiinimoottoreihin lämpösuojauksella, johtavien
valmistajien  suosima - POWER MODEL 2T-S

•

-

Ensimmäiset lähes 
hajuttomat liimat sisätiloissa 

työskentelyyn 
PLASTIC MAGIC & PLASTIC 
MAGIC10 SEC CEMENT

Kiitos Kinetic Model  kuvasta 
P-47D Razorback .
Kinetic Model suosittekee Deluxe tuotteita.

Deluxe Materials on intohimoinen ja  sitoutunut löytämään uusia, turvallisempia ja parempia ratkaisuja  pienoismallirakenteluun



Nopea10 sekunnin liitos. Erittäin tehokas 
valumaton cyanoliima, joka on ihanteellinen 
liitoksen rakojen täyttämiseksi
Liimaa: puuta, muovia, metallia, pahvia, 
kumia, jne.etc.  Metalliputkilo pidentää 
varastointiaikaa.  

 Roket Cyano Glue Gel  AD69

Soveltuu solumuoveille EPO ja 
EPP. Säilytä kuivassa, viileässä 
ja pimeässä paikassa. Tippa 
Roket Rapidia, kohdista kappaleet 
ja liitos valmis 5 sekunnissa.

Roket Rapid
  AD44 
Keskijäykkää nopeasti tarttuva 
liima; liitos valmis 5-10 s. Levitä 
toiseen puoleen ja paina osat 
kiinni ja pidä kunnes liitos on 
valmis. Liimaa: puuta , 
metallia , jäykkiä muoveja 
(styreeni , PVC, jne .)

Superohut, nopea ja tunkeutuva 
liima; valmis 1-5 sekunnissa. 
Kohdista osat  lähekkäin ja 
purista yksi tippa. Liimaa : puuta, 
metallia, jäykkiä muoveja 
(styreeni , PVC jne. ) Sopii 
solumuoveille EPO ja EPP.

Roket Hot  
tunkeutuu ahtaisiin 
liitoksiin. Säilytä 
kuivassa, viileässä ja 
pimeässä paikassa.

Balsasta tehdyn siiven kaaren ulkoreunan tuen 
liimaaminen pieneen loveen siiven tuen kärjessä. 
Tippa Roket Hot varmistaa kiinnittymisen parissa 
sekunnissa.

Roket Max
  AD45 
Paksu liitoksen rakoa täyttävä 
liima; liitos valmis 10-20 
sekunnissa. Levitä liima toiseen 
puoleen ja pidä osia yhdessä, 
kunnes liitos pitää. Liimaa: 
puuta, metallia, jäykkiä muoveja 
(styreeni, PVC, jne.)

Soveltuu solumuoveille EPO ja EPP. 
Käytä vahvikelistojen tekemiseksi. Suuriin 
pinta-aloihin tee pieniä liimahelmiä tasaisin 
välein ja paina osat kiinni.

Roket Odourless
  AD46 

Vaahtoturvallinen liimaus 
EPS, EPO, EPP. Kokeile 
tätä hajutonta liimaa, jos 
normaalit cyanoliimat 
aiheuttavat ärsytystä tai 
allergisia reaktioita.

Vaahtoturvallinen,sumeutumaton 
kristallinkirkas ja hajuton liima. 
Kristallinkirkkaiden muovien sekä 
solumuovin liimaamiseen.Liitos 
valmis10-20 sekunnissa. Liimaa: 
puuta, metallia, jäykkiä muoveja 
(styreeni, PVC, jne.)

Korkealaatuisimmat cyanoacrylaatti ja cyano (ca) liimat

Suunniteltu käytettäväksi tarkkaan annosteluun Roket Glue Tips (AC20) ja Micro Tip 
tukkeutumattoman annostelijan (AC9) kanssa, ks. sivu 4.

Kaikki pakkaukset 20 g pullo tai 20 ml tuubissa.

• First super-thin, odourless alternative 
     to cyano (ca) -  SUPER’PHATIC!

Product guide
Set Time/
seconds 

Roket Hot, 1-5
Rapid 5-10
Roket Max, 10-20      
Gel 10
Roket Odourless      10-20    

   No      Hot        HotHot        Yes No      Yes     Yes             Yes 

NoNo         es     Yess          N Yes No      Yes     Yes             Yes

   No       No       No No        es Yes Yes     Yes     Yes             Yes

Bonds shiny
plastic with
Tricky Stick

Foam safe bond on:

EPS      EPO      EPP

Non fogging
on clear
plastic

Bonds wood,
metal rigid

plastics
(styrene 
PVC etc.)

Penetrating
for tight 

joints
Non
drip

Gap
filling 



Deluxe Materials on sitoutunut kehittämään uusia, turvallisempia ja parempia ratkaisuja pienoismalliharrastajien 

Lujitejauhe ohuiden ca-
liimojen kanssa käytettä-
väksi parantamaan liitosten 
rakojen täyttämistä ja liitok-
sen lujuutta. Virtaa nesteen-
omaisesti täyttämään tilan. 
Kiinnittyy muutamassa 
sekunnissa Roket Hot 
(AD43) tai Rapid (AD44) 
liimoille. Liitosta voidaan 
hioa, porata ja rei'ittää.

Roket Powder AD18 40 g  

Superliimojen irrotin ja liuotin. Irrottaa 
liiman ihosta ja poistaa liimatahrat. 
Pysyy paikalla nopeuttaen liimauksen 
irtoamista.   

Glue Buster           AD48 28 g

Varakannet Roket ca-liimoille, Super’Phatic! & Roket 
Card Glue liimoille. Roket Re-cap sopii suoraan ja 
auttaa pitämään liiman käyttökunnossa.. 

Pakkaus sisältää 
Roket ca spout & cap x 2 
Super’Phatic!/Roket Card Glue cap x 1 
Spare Micro Tip x 1
Todella hyvä lisävaruste!  

Roket Re-cap    AC16 

4

6 kpl Micro Tips & PTFE-putki 
tarkkaan tukkeutumattomaan 
Roket ca-liimojen (AD43-46) 
annosteluun.

Micro Tips & Tube               AC9 

✔

Tricky Stick pinnan 
pohjustin auttaa Roket ca-

liimaa leviämään tasaisesti 
kiiltävälle pinnalle

 Tricky Stick AC17 50 ml  

Vah
vis

taa
 so

lumuovie
n  

liim
au

sta

Auttaa cyanoliimaa VAIKEISSA liimauskohteissa; muovit, kumi, solumuovi, 
myös polypropyleeni, nailon, vinyyli & silikonikumi. Parantaa Roket-cyanoliiman 
käytettävyyttä ja vahvistaa liimauksen lujuutta.  
1. Levitä Tricky Stick liimattaville pinnoille. Odota sen kuivumista ja levitä cyano-
liima. Erittäin luja liitos kestää kovaa kuormitusta kuten kuvassa näkyy.
2. Tricky Stick mahdollistaa vaikeiden vinyyliosien liimauksen, kuten tankin 
telaketjun cyano liimauksen.
3. Valmis tuote, vahvat
liimaukset.

1 32

 Roket Glue Tips  AC20 

Roket cyano, Roket Card, Super’Phatic! 
& Ballast Bond. Kärki voidaan lyhentää 
tai venyttää ohuempaan annosteluun

Kuuden kärjen pakkaus tarkkaa hienoa liimausta varten. Heti valmis, ei tukkeudu Yksiosainen kärki Deluxe 
Materials liimojen 
tarkkaan annosteluun: Asenna Lyhennä 

tarvittaessa

Venytä

ohuemmaksi

Käteviä varusteita Roket-cyanoliimojen käyttämiseksi

  Auttaa 
cyano-liimoja

tunkeutumaan
koloihin

täyttämään  kolot

Cyano-kiihdyttimen avulla voidaan  
Roket ca-liimoilla (AD43-46) liimata 
vaikeita pintoja ja kiihdyttää 
kiinnittymistä. Pohjusta pinnat 
kiihdyttimellä Roket Blaster. Kun se 
on kuivunut, levitä Roket ca-liima 
(AD43-46) nopeaan kiinnitykseen: 
puu, metalli, 
jäykät muovit
(styreeni, PVC, jne.)

 Roket Blaster  AD17    50 ml sumutinpullo
AD59  250 ml täyttöpullo

pohjustamaton pohjustettu

CA

Soveltuu 

vaahtomuoville
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MUUT LIIMAT

20 minuttia. 
Pitempityöskentelyaika 

Hyvä lujuus 
60 minuuttia. 
Suurin lujuus.
Siipien liitokseen.

4 min työstöaika
Speed Epoxy II

Nopeakiinnitys
Kova liitos

Murtumaton

Valikoima lujia nopeasti kiinnittyviä 
epoxiliimoja, jotka kiinnittyvät kovak-
si, kirkkaiksi ja joita voi hioa ja jotka 
eivät ole liian tarkkoja annostussuh-
teesta. Pakattu suojaavaan rasiaan. 
Jokaisessa pullossa on oma hattu 
ja vapaan virtauksen varmistama 
suutin sekä oman värinen tulppa.

 Speed Epoxy  
 4 min  AD65   224 g 

 Speed Epoxy  
  4 min  AD66  71 g 

Saatavana 4, 20 & 60 minuutin kiinnittymisajoilla ja pakkauskokoja: 224 g, 71 g & 28 g

 Speed Epoxy    20min   AD68  224g  Speed Epoxy    60min     AD71  224g 

Valumaton, selvästi 
näkyvät liitokset,kiinnitys-
aika 24 tuntia. Pursotin 
annostelee epoksiresiiniä 
ja kovetinta samansuurui-
set määrät, jotka pitää 
sekoitta hyvin.
AERO TECH täyttää kolot & tekee näkyvät 
lujat tuet esim. moottorin ja laskutelineiden 
kiinnitykseen & laipioihin. Liimaa: epoksi GRP, 
hiilikuitu, alumiiniseos, vaneri & puu, jne. 

25 ml tuplapursotin

Epoksiliima komposiittimateriaalien 
liimaamiseen. Valumaton. Käytä AC15 
annostelijaa ja sekoitussuutinta. 
Hyytelöityy 3-4 tunnissa, kiinnitys 24 
tunnissa. Sekoitettua liimaa voidaan 
varastoida pakastimessa 1- 2 tuntia ja 
käyttää vielä. AERO TECH epoksi 
liimaa: epoksi GRP, hiilikuitu, 
alumiiniseos,   vaneri & puu, jne.  50 
ml patruuna sopii AERO TECH 
annostelijaan.

Sekoitussuuttimet 
AERO T CH panokselle. Pakkaus 5 pursotinta 

käytettäväksi 
AERO T CH 
epoksipursottimessa 
varmistamaan 
perusteellisen 
sekoittumisen ja 
hyvän lujuuden

Suosittelee 
:

Epoxy Syringe         AD63   25 ml Epoxy Cartridge AD64  50 ml                 

Epoxy Dispenser    AC15

Annostelija AERO TECH panokselle& suuttimille

Speed Epoxy II   mallisto

range
Epoksiliima komposiittin liimaukseen

www.gbrjet.com

Auto Mix Nozzles     AC14

II II Speed Epoxy    4 minII
AD67 28 g tuplaputkilo 

Speed Epoxy  II
4 min AD73 28 g pursotin   

II II

 Testi todistaa että   
AERO TECH  on 
lujempaa kuin kovapuu 
ja epoksimatto, jotka se 
liimaa yhteen.

AERO T   CH & hardwood

  AERO T   CH & epoxy glass
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Speedbond
 

Erittäin sopiva vaikeisiin 
liimauksiin, joissa 
iskunkestäviä muoveja 
(esim. ABS) pitää liimata

 Super Crylic! AD23 60 g

 Aliphatic Resin AD8  112 g    AD9   500 g                  

Kuuluisa keltainen puuliima, jota 
käytetään lentokoneissa ja puu-
töissä ammattikäytössä. Se kui-
vuu paremmin kuin PVA ja on 
parempi hioa erityisesti balsan 
yhteydessä. Ei venytä liitoksia.

Asettuu hyvin, jolloin tuloksena 
on parempi tukevuus, joka on 
tärkeää lentokoneiden runko-
rakenteissa. Toimii myös 
viileässä ja on vedenpitävä, 
joten sopii veneiden 
kokoamiseen. Käytetään myös 
miniatyyrihuonekaluihin, kun 
sen ominaisuudet ovat sopivia.

•  • Nopea tartunta

Suosittelee 

               Super’Phatic! AD21 50 ml

Tissue Paste AD60 50 ml

Lämpöherkkä liima, jolla 
saadaan lisää tartuntaa 
muovikalvoille (myös 
alumiinikalvolle)  & 
balsan viimeistelyyn & 
vaneripinnoille. 
Ihanteellinen aroille 
pinnoille esim. 
moottoritilaan

Cover Grip AD22  150 ml 

 Fusion AD19 75 ml

Distributed to all good model shops in UK through Ripmax 
fast ordering system. www.ripmax.com

In Australia by Christian Traders - www.christiantraders.com.au

Voimakkain akryyliliima yhdistelmiin
GRP, metalli & puu sekä lähes kaik-
kiin muoveihin kuten ABS, PVC, styreeni, 
asetaatti, acryyli. Ainoa vaihtoehto kovalle kuormitukselle alttiiden kohtien 
liimaamiseen kuten moottorin kannattimet, korvakkeet, laipiot ja metalliosien 
kiinnitykseen polyesteriin, epoksiin tai hiilikuituun
GRP. 

 R/C Modellers Canopy Glue AD81 80 ml

Monikäyttö täyttävä kuomuliima. Paksua ja tarttuvaa, kuivuu
kirkkaaksi, pysyy joustavana. Liimaa toisiinsa puun,muovin 
kankaan, kelmun, maalatut pinnat. Ihanteellinen:

Kirkkaaksi kuivuva liima 
liimaamaan silkkipaperia 
perinteisiin lentokoneisiin. Liiman 
koostumus mahdollistaa paperin 
levityksen paikalleen repeytymättä  
Suosittelee:

• Lähes hajuton, liimajäljet vedellä siistiksi
• Tunkeutuu pitemmälle kuin muut liimat
• Saa aikaan murtumattoman liitoksen 

balsaan, vaneriin, GRP, muovisaranoihin, 
solumuoviin & hiilikuituun

Ohut, kaasuuntumaton vaihtoehto ca-liimalle.

AD10  112 g  and  AD11  500 g

•
•

Lentokonekuomut  •  Veneen muovi-ikkunat 
Täyttää raot ja pienet reiät  •  Korjaa repeytymät 
kalvoissa  •  Niitteinä pienoismalleissa.

puuhun, 
metalliin & 
GRP jne.
Ihanteellinen:  

• Puinen moottoriteline • Muovikotelon
korjaus. Matala viskositeetti sopii

kevyeeseen lasikuituun. Ihanteellinen kun epoksi tai cyano ei toimi.  Veneet: 
• Potkuriakselien ja peräsimien kiinnitys veneen runkoon
• Muovirunkojen korjaus. 60 g kaksoispakkaus

Solumuovin liimaukseen. Erittäin 
tarttuva liima. Pitää hyvin, sallii 
säädön. Kuivuu kirkkaaksi ja 
joustavaksi. Sopii lentokoneisiin.        
Liimaa: Depron, valkoinen,    

sininen& EPO solumuovit, puu & muovi. Myös hyvä kangasliima.

Solumuovi 
turvallinen

 Foam 2 Foam AD34   50 ml                  

Erinomainen liima
messinkisyövytykseen 

Sama liima - 

UUSI putkilo !
Ohut kärki

PVA-liima, joka ei sisällä täy-
teaineita ja on tehty erityisesti 
pienoismallitöihin. Koostumus 
takaa nopean kuivumisen ja 
käyttöominaisuudet ovat  
erinomaiset.  Liimaa puuta , 
vaahtoa , kangasta , paperia . 

retrorc.us.com
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TARTUNTALIIMAT

Kirkas, luja, joustava, täyttävä tartuntaliima. Liimaa soluvuovia, 
muovia ja metallia. Saa aikaan joustavan kiinnityksen kun muut liimat 
eivät toimi.
Yksiosainen, kirkas hajuttomasti kiinnittyvä ja hyvin 
tarttuva liima asettuu 1-2 mm /tunti. Liitos on sekä 
veden- että lämmönkestävä. Sopii erityisen hyvin kun 
liitokselta vaaditaan:
• Joustoa, laajentumista, raon täyttöä kutistumatta
• Ei saa syövyttää eikä vahingoittaa maalausta, 
muoveja eikä virtapiirilevyjä
• Kestää kylmää ja lämpöä
• Ei saa kutistua 
Käyttökohteita ovat mm:
• Rautatien kiskojen kiinnitys, teiden ja rakennusten 
rakenteet sekä puut
• Vaahtorakenteet ja niiden korjaukset
• Tehostinyksiköiden ja moottorien kiinnitys vaahtoon
• Muovi ja hiilikuituvahvikkeiden liimaus vaahtoon
• Tulppien kiinnitys, katkenneiden kaapelien                               
korjaukset

Fix ‘N’ Flex AD78 toimitetaan 40 ml 
putkilossa, jossa on tarkoitukseen 
sopiva annostelunokka. 
Liika liima voidaan poistaa white 
spirit -nesteellä. 

Fix’N’Flex AD78 40 ml

Sticky Mat Adhesive

Ohuen paperin, muovin tai messinkilevyn 
pitämiseksi paikallaan tarkkaa leikkausta 
tai käsittelyä varten. Sopii:I
•

•

koristeiden ja tunnusten 
valmistamiseen ja paperisen tai 
messinkisen mallineen 
leikkaamiseen 

• laatoituksen suunnitteluun 
ja toteutukseen. Pienten 
litteiden osien hiontaan. 
Kuivuu 5-7 minuutissa jättäen 
tahmean pinnan, jota pitää 
paikata vain ajoittain

able and 
sily cleaned with 

white spirit.

Body Armour AD79   60 g AD80  
50 ml

r

Erittäin tarttuva liima, joka 
kuivuu kirkkaaksi, joustava & 
tahraamaton. Käyttö:

• kankaan liimaus
• muovi-ikkunat
• kukkien valmistus
• keraamisten tai

kartonkitiilien kiinnitys
Parempi kuin tavalliset tartuntaliimat, koska kuivuu kirkkaaksi 
& liimaa muoveja sekä lakattuja ja maalattuja pintoja

 Dolls House Tacky Glue AD27 112 g

  Tacky Wax AD29 28 g                 

Tartuntavaha, jolla miniatyyrit pysyvät 
paikoillaan ja joka sallii kappaleiden 
siirtämisen. helpottaa myös pienten 
ruuvien asettamista kohteeseen ym.
.

Paksu liima kuten Tacky 
Glue, joka kuivuu kirk-
kaaksi 8 tunnissa. Sillä 
on välitön hyvä tartunta  
pyöreissä ja pystysuoris-
sakin pinnoissa ja sallii 
osien kohdistamisen 
tarpeen mukaan.

 Decorator Glue AD26 112 g                 

Ready-mixed paste Ready-mixed paste Ready-mixed paste 
that dries clear.that dries clear.
It is non-staining It is non-staining 
& does not attack & does not attack 
copper wires or copper wires or 
tape.   

 Wallpaper Paste AD32 250 ml                 

Liimaa kangasta, nahkaa, silkkiä, paperia, puuta, 
lasia, muovia, metallia sekä lakattuja ja maalattuja 
pintoja.

Erittäin joustava polymeriliima, joka  on 
tehty muovisten autonkorien vahvistami-
seen ja korjaamiseen. Iskunkestävä ja 
turvallinen maalille. Liimaa useimpia 
autonkorimuoveja, metallia, myös 
polykarbonaattia & styreeniä & eikä 
vahingoita tavallsia automaaleja 
Body Armour sopii myös kiinnittämään 
elektroniikkaa, johtimia, LED 
valoja.

Levitä, tasoita ja muotoile 
kostealla sormella. 

Sopii kadun esineistön kiinnitykseen
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TARTUNTALIIMAT muoveille for plastics
AD77   40 ml

 Plastic Kit Glue AD70 20 ml

Hyvin nopea muoviliima kaikille 
muovikiteille.

Tukkeutumaton ominaisuus 
ja ohutkärkinen pullo 
varmistavat helpon käytön. 
Liimaa styreeniä, kirkasta 
muovia ja jopa puuta 
muoviin

.

Liimalaatu

Plastic Magic 10 sec
Plastic Magic
Roket Plastic Glue
Plastic Kit Glue
Roket Hot, Roket Max
Roket Odourless  
Glue ‘n’ Glaze

Asettumisaika
/ sekuntia
10-15

1-5
10

5-10
1-20

10-20
60 min

Näkymätön
liimasauma

Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes 

Säädettävyys
liimauksessa

Yes
No
Yes
Yes
No
No
Yes  

Kuivuu
kirkas

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes  

Raon täyttö-
kyky

No
No
No
Yes

Yes (Max)
Yes
Yes  

Kirkas
kiilto

Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Paras 

Vesi
puhdistus

N/A
N/A
Yes
N/A 
N/A 
N/A  
Yes

Liimaa:
ABS, styreeni, 

muovilevy, butyraatti

Liiman ominaisuus
MUOVILIIMOJEN VALINTA

Yes
Yes 
Yes
Yes
Yes
Yes 
Yes

10s

 Roket Plastic Glue AD62  30 ml

Nestemäinen muoviliima. Myrkytön, 
syttymätön, lähes hajuton, 
tukkeutumaton nokka, jolla saa 
näkymättömän liimasauman. Voi 
levittää myös siveltimellä. 

Micro Tips & Tube (AC9). Liimaa 8-10 
sekunnissa             : styreeniä, polyesteriä, 
butyraattia & muovilevyä. Vesipesu.

LIIMAA MUOVEJA, JOITA MUUT EIVÄT PYSTY
Deluxe Materials Plastic Magic on nestemäinen liuotinliima, joka 
saa aikaan näkymättömiä liimasaumoja. Uutta turvallisempaa koostumusta 
voidaan levittää Deluxe Materials Pin Flow liuotinliiman levittimellä (AC11) tai 
perinteisesti ohuella siveltimellä. Plastic Magic liimaa lähes kaikkia yleisessä 
käytössä olevia muoveja kuten polyesteri, acryyli,styreeni, ABS, PVC, butyraatti & 
polycarbonaatti. 

Plastic Magic 
10 s liima  AD83  40 mll

Ohut nestemäinen muoviliima pidemmällä 10-15 sekunnin liimautumisajalla. Tämä
liima voidaan levittää yhteen tai molempiin tasoihin ja aikaa jää kohdentamiseen. 

  Myrkytön, syttymätön, minimaalisen vähän haiseva ja lähes olematon haihdutushäviö.

PoPolylyester     Sester     Styrtyrene        ABS         Acrylic         PVene        ABS         Acrylic         PVC        ButyrC        Butyrate   ate    P Polyolyccarbonatearbonate

Plastic MagicPlastic Magic
Major CMajor Competitor ompetitor Poor

1 sekunnin liima

10-15 sekunnin kohdistusaika

Turvallista käyttää 
sisätiloissa

Reaches every 
last drop

NO  
WASTE

Lähes
hajuton

Reaches every 
last drop

NO  
WASTE

Minimaalinen
haju

Liimaa: styreeniä, muovilevyä, ABS & 
useimpia muovikittejä, pakattu lujaan 
pulloon ja varustettu kahdella 
siveltimellä, joiden ansiosta saadaan:

• hyvä tarkkuus ja ulottuvuus
• pieni annostus tarvittaessa
• hyöty pullosta viimeistä tippaa
myöten.
Plastic Magic 10 Sec Cement ei
jäykistä siveltimiä eikä nokkaa
tarvitse puhdistaa.

Valitse Plastic Magic 10 Sec 
Cement kun tarvitset:
• lähes hajuttoman muoviliiman
• 10-15 sekunnin kohdistamisajan
• liimata suuria tai pitkiä pintoja
• aikaa osien kohdistamiseen
• liimaa muovisiin kitteihin, ABS,

styreeniin.

s1
 ‘1/100 Gundam 
Astray Red Frame 
Lowe Gule’ made 
by Jose Brito 
työssään liimoilla
 AD77 & AD83

 Lo
w evaporation

Lo

w evaporation

  Plastic Magic
1 sekunnin liima
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Sprayliima maise- 
mointimateriaalin  
kiinnittämiseen 
esim. puiden lehdet 
Tahraamaton. 
Kuivuu kirkkaaksi
tahmeaksi.  
Suihkuta 
kohtuullisesti.

 Scenic Spray Glue AD54 100 ml

 Scatter Grip AD25 150 ml

 Ballast Magic AD74 125 ml                  
Uusi jauheliima Siistiin ja helppoon irtomaan 
ja lisäpainon liimaukseen. Tarttuu välittömästi, 
liimaus säädettävissä. Uusi keino lisäpainoon 
kaikissa mittakaavoissa erityisesti hienoon 
viimeistelyy. Tartunta-aine itse on hienoa 
kuivaa jauhetta, joka on helppo sekoittaa 
lisäpainoon. Liimauksen voi kumota kuumalla 
vedellä.
• Kuivumisaika 1-2 tuntia  •  Turvallinen
• Luja liimaus kestää käyttöä
• Helppokäyttöistä ja sekoittuu useimpiin 
aineisiin
• Ihanteellinen
suurille aloille,
koksin, roskien,
kivien ym.
kiinnittämiseen. coal, 

 Taustan tartunta-aine        
AD61 225 ml

Taustan tartunta-aine  
Liimaa rautatien/asetelman
taustakuvan paperin pah-
ville, maalatulla pinnalle,
kipsille ja muovipäällys-
teelle. Mahdollistaa 
helpon asettelun ja 
kohdentamisen. 

 Ballast Magic Kit AD76                 

    Pakkaus sisältää 
Ballast Magic (125 ml),
suihkepullon ja kätevät sekoitusvälineet. Uusi kätevä
tuote ratavallin tekemiseksi. Ei koveta korkkia  joten
on erityisen sopiva risteyksiin, jossa nestemäinen liima voisi valua 
risteyksen liikkuviin osiin kun lisäpainoa kiinnitetään.Tämä liima on 
hyvin monipuolinen ja sitä voidaan käyttää myös siroteltavan aineen ja 
hiilikasojen kiinnittämiseen. Se voidaan hellittää lämpimällä vedellä, jos 
esim. radan sijaintia halutaan muuttaa.

 Ballast Bond AD75  100 ml                  

Nestemäinen tartunta-aine
rautatien lisäpainon 
liimaukseen. Heti valmis. 
Nopea levittää. Mattapinta 

Superohut valmis liima rau-
tatien kiskojen kivetyksen, kok-
sin ja muun rakeisen materi-
aalin liimaamiseen maiseman 
muotoilemiseksi.
Matala viskositeetti varmistaa 
kapillaari-ilmiön tehokkaan

leviämiseen ja nopeaan kuivumiseen.

Kartonkirakenteiden nopeaan liimaukseen.
Talot, raketit ym. Liimaa myös balsaa, paperia 
ja kartonkia useimpiin muoveihin. Levitä 
vähän liimaa, kohdista ja paina osat yhteen, 
Välitön kiinnitys. Vedellä puhdistus . 

Tätä liimaa suosittelevat:

www.metcalfemodels.com 

www.superquick.co.uk

Recommended by manufacturers worldwide:

 Glue ‘n’ Glaze AD55 50 ml

Ikkunoiden ja kupujen lasittamiseksi 
ja liimaamiseksi. Nestemäinen 
muovikalvon tekevä polymeeri,  
liimaa useimpia muoveja ja tekee 
kristallinkirkkaan kalvon.

Ihanteellinen minikokoisten 
ikkunoiden tekemiseksi (alle 6 
mm). Ei rasvaa eikä sumenna 
kirkasta muovia. Sopii lento-
koneiden ohjaamon kupuihin 
ja ikkunoihin.  

Helppo puhdistaa vedellä.

• Välitön kostuminen
• Ei vaikuta siroteltuun aineeseen
    • Turvallista käyttää
• Tehokas suurille alueille koksin,

 kasojen jne kiinnitykseen   

• Ei kuoriudu, torjunta-
ainesuojattu

Backscenes:
Peco, Faller,

Gaugemaster,
Vollmer, Walthers

Aineen karkeus            100 ml riittoisuus
Hieno  0.4 m2 

Karkea 0.25 m2
00  koon radan pituus       9 metriä

CKattavuus 100 ml Ballast Bond pakkaus

Most granular      
ballast to water   7 to 1
Nut based 
ballast                 4 to 1
to water

Roket Glue Tips 
(AC20)perfect 

for fine 
application of 
Ballast Bond.

Instant wetting and spreading action

ks.sivu 17

Ballast Magic 
125 ml 
kattaa jopa 
20 metriä
00-luokan rataa

 Roket Card Glue AD57  50 ml

225 ml kattaa noin 6  
m2   eli 6 taustakuvaa

Erityinen tartunta-
aine,kuivuu tahmeaksi 
antaa paljon työaikaa 
kiinteän ruohon tai sirottelu-
materiaalin liimaamiseen. 
Ihanteellinen rautatiemaise-
miin ja nukkekotien 
puutarhoihin   
150 ml riittoisuus noin 1 m2  
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 Scenic Shovelled Snow BD26 500 ml 

Ainutlaatuinen lumihiutale, jolla 
saa aikaan erityisiä lumivaiku-
tuksia lumipalloiksi ja 
lumiukoiksi, joita ei voi tehdä 
muunlaisesta lumiaineesta. 
Sekoita Scenic Spray liimaan 
tai Scatter Grippiin ja muotoile. 
Sopii muoviin, metalliin, 
resiiniin, jne. 

 Scenic Fibres BD28 

0.5 metrin pakkaus.
Scenic Fibres toimii
Making Waves kanssa, 
helppo, nopea ja luonnollinen muo-
toilu liikkuvan näköiseksi vedeksi. 
Muodostaa pohjan johon Making 
Waves voidaan jopa sivellä 
pystysuoraksi vesiputoukseksi . 

 Scenic Snow Kit BD29 

Pakkaus sisältää hyvin 
kirkkaita Snowflakes 
(noin100 ml), Scenic Bond 
liimaa & Icy Sparkles. 
Lumi riittää noin 0.5 m2. 
(Icy Sparkles saatavana 
erikseen BD33).

Dramaattiseen 
lumiseen 
vaikutukseen

 Create and Shape BD60 240 ml

 Scenic RustMAISEMOINTI &ASETELMAT

 Making Waves BD39  100 ml

Tee aallot, veden väreet, vesiputoukset ja 
liikkuvan veden vaikutelma. Making Waves 
on yksiosainen kirkkaaksi kovettuva  
vesiperus-tainen lähes hajuton resiini, joka 
pysyy muodossaan jopa pystysuoralla 
pinnalla. Siitä voi tehdä:
• Matalan veden vaikutelman; purot ja lätäköt
• Solid Waterin pinnalla väreilyn ja aaltoja
• Scenic Fibren pinnalla vesiputouksia

 Scenic Snowflakes BD25 500 ml 

Scenic Snowflakes on 
erilainen kuin tavallinen 
lumi, koska siihen voi 
lisätä lumisia yksityis-
kohtia, joilla saa oman 
yksilöllisen tuloksen, 
jolla erottuu tavallisista

 Scenic Water                BD43  125 ml 

 Värjää valmiiksi.

Tekee luonnollisen näköisen mit-
takaavaan sopivan ruostepinnan 
kaikenlaisiin maalattaviin pintoihin 
puuhun, muoviin ja metalliin. 

Toimii muutamassa tunnissa 
saaden aikaan todellisen ilmeen
kaikenlaisiin miniatyyreihin.

luja ja johon voi liimata puuta, kipsiä, 
muovia, vaahtoa, jne. Sitä voidaan 
leikata, sahata ja hioa muotoon, kun se 
on kuivunut, ilman että se murenee 
kuten jotkut muut aineet. Lopuksi 
siihen voi liimata  ja sitä voi maalata 
akryylimaaleilla. Ihanteellinen maise-
mointiin ja niiden korjauksiin, kun tarvi-
taan lujuutta je kestävyyttä.

 240 ml pakkaus

Upean lumimaiseman luomiseksi hetkessä.Voit 
tehdä helposti uuden, sulaneen, liukkaan tai 
jäätyneen lumen taloihin, puihin ja kasveihin

talvisista postikorttimaisemista. 
500 ml ravistuspurkki, riittää 
noin 1.5 m2 

Sulatettava yksisosainen resiini, 
joka valuu, virtaa ja asettuu kuten 
haluat. Sopii parhaiten pieniin 
nesteaiheisiin kuten juomaksi,
monenlaisiin ruokiin kuten
hilloihin erityisesti sulje-
tuissa astioissa. Sulaa noin
60 C. Vältä suoraa 
kosketusta metalliin,

Scenic Colours BD23 
Punainen, sininen, keltainen, 
musta & valkoinen helppoon 
 Scenic Waterin värjäykseen

Tee 
kivipinta

Tee mutavaikutelma

Kevyt valumaton maiseman muotoilumateriaali, jolla 
saadaan aikaan todellisen tuntuinen asetelman 
alusta. Create and Shape,  tätä ainetta voidaan 
muotoilla ja käsitellä pehmeällä märällä harjalla ennen 
sen lopullista kuivumista.
Se kuivuu murtumatta aineeksi, joka on 

 Yhdistetty
          BD27 100 g
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Tuoksu- & savuöljy - Rautatien tuoksun tai 
tuoksuvan savun luomiseen.  Living Steam on tur-
vallinen palamaton neste, joka saa aikaan todellisen 
nostalgisen höyryvetureiden tuoksun

Living Steam voidaan käyttää kahdella tavalla: 

 Solid Water BD35  90 ml      BD36  350 ml

1. Levittää imevään materiaaliin huoneessa 
ja antaa haihtua.

2.  Tai sitä voidaan käyttää savyöljynä (esim.
rautatien savunkehittimissä) saaden 
aikaan lisää tuoksua.

Living Steam on palamaton, 
ainutlaatuinen ja täysin turvallinen.

Aqua Magic BD64 250 ml    BD65 125 ml                   

Yksiosainen liuos jokien, kanavien, lätäköiden, järvien, lampien, ja 
mudan maisemointiin. Ei tarvitse sekoittaa, helppo levittää ja kuivuu 
nopeasti 36-48 tunnissa kirkkaaksi valoa kestäväksi, voimakkaasti 
heijastavaksi kiiltäväksi pinnaksi. Voidaan värittää vesiperustaisella 
väriaineella tai maalilla ja kuvioida kun  on kuivunut.  Lisää syvyyttä 
useammalla kerroksella. Aqua Magic sopii vedeksi, joka pääsee 
kuivumaan ilmassa. Ei sovi syväksi vedeksi eikä vesiasetelmiin kuten 
juomat tai kultakalan maljakko.
• Vahvasti heijastava tulos
• Valonkestävä
• Levitä ohuina max 3 mm 

kerroksina, Voidaan kuvioida
• Kosketuskuiva 5,5 tunnissa
• Myrkytön, lähes hajuton

‘Vahvasti heijastava’

Levitä Track Magic vanupuikolla tai sienellä 
tai hankalassa paikassa käytä mukana tulevaa 
ohutta harjaa. 
Sopii radanpuhdistusajoneuvoihin.

Lämmössä muovailtava muovi. Sulata ja muotoile
sitten käsin. Turvallinen valkoinen muotoiltava 
muovi, joka sulaa helposti kuumassa vedessä
40-60 C pehmeäksi. Helppo käsin muotoilla
mihin tahansa muotoon. 
Smart Plastic asettuu 3-4 minuutissa lujaksi
joustavaksi muoviksi, joka voidaan sulattaa
uudestaan. Tämä aine on hyvin monipuolinen ja sopiva käyttää
erilaisiin omatoimisiin osiin, rakennelmiin  ja korjauksiin, 
vahvistamaan ja täyttämään muovisia ja muita materiaaleja

• Voi värjätä musteella tai akryylimaalilla
•  Leikataan veitsellä tai saksilla

• Jäähtyy nopeasti käsiteltäväksi
• Asettuu nopeasti kylmässä vedessä

maisemoinnin LISÄVARUSTEITA
  Track Magic

Pitää junat liikkeesssä 
pitempään!

Smart Plastic BD63 125 g                    

Track Magic puhdistaa liuottamalla 
mikroskooppisesti öljykarstan. Haihtuu täysin 
jättäen kuivan, suojaavan, johtavan, 
näkymättömän kalvon, vähentää näin radan 
huoltotarvetta

Ilman Track Magic käsittelyä   Käsitelty Track Magicilla

Ratamallit ovat olleet upotettuina 
suolaveteen 2 viikkoa

Track Magic Varuste- 
pakkaus AC18. Sisältää  
3 sientä & 1 mikroharja, 
joilla Track Magic on 
helppo levittää. 

Track Magic on erityinen puhdistusneste       rautatien ja50  
sähköautoradan kiskoille, sähkökoskettimille ja pyörille.

• Parantaa johtavuutta, antaa tasaisemman
suorituskyvyn

• Toimii hyvin ahtaissakin paikoissa
• Uudistaa vanhat sähköliitokset ja auttaa

myös uusia 
• Pitkäaikainen suojaus, vähemmän huoltoa
• Ei jää öljyistä pintaa

 Living Steam AC21   90 ml                   

Track Magic levitetään vain johtaviin osiin. Ole 
huolellinen, pyyhi heti ylimääräinen pois, jos sitä 
pääsee muoviosiin

w

h

d

    

Lähes hajuton, kutistumaton 2-osainen resiini, josta 
saadaan kuplatonta kirkasta vettä miniatyyriasti-

oihin, puutarhalampiin, kanaviin, järviin ja lätäköihin   
Saa aikaan mielikuvan syvästä vedestä mini-

maalisella paksuudella. Rautatiemaisemissa tee 
tästä paikallaan oleva vesi (kavavat ja järvet)
Perusrakenne aineesta Making Waves (BD39).

  Ainetta noin 2 mm syvyydeltä

m2      (cm2) 
  Määrä

  90 ml       0.045  (450)      

  350 ml     0.175  (1750)    

        Peittoala 3 mm paksuudella
BD64 250 ml         BD65 125 ml

cm2 750 375

Aika tuntia      Tila
           0       Neste 
          3.5        Liikkumaton geeli
          5.5              Tarttumaton pinta 
          8.5       Kova
          18        Täysin kovettunut

Vihje: Sekoita kerralla  90 ml enintään . 

Asettumisaika lämmpötilassa 23 C 

Vihjeitä (Aqua Magicin käyttöön) 
1. Vaakataso. Tarkista, että maiseman pohjalevy on vaakasuo-
rassa ja täysin kuiva esim.kostean maa-aineen jäljiltä. 2. Jos 
vesialueen reunassa on tuntematonta materiaalia tai maalia, 
testaa Aqua Magicin sopivuus näytteeseen tai piiloon jäävään 
kohtaan ennen käyttöä. Emali- ja öljypohjaiset maalit ovat tur-
vallisia. 3. Kuivuminen ja aineen syvyys. Aluksi hieman samea 
pinta muuttuu kirkkaaksi kuivana. Vaatii 2 päivän kuivumisen 
ennen toista kerrosta, kosteassa vielä pitempään. Älä kokeile 
kuivumista sormella, sormenjälki jää!
4. Tuotteen varastointi. Sulje kansi käytön jälkeen, ei saa 

jäätyä. 5. Lisää väri. Testaa aina Aqua Magic kalvon kuivu-
minen, kun siihen on lisätty väriai-
neita tai akryylimaalia. 
Deluxe Materials’ 
Scenic Colours BD23 toimii hyvin.
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tarpeisiin

käteviä LISÄVARUSTEITA

 Strip Magic AC22 125 ml 
Nopeasti toimiva hallitusti 
levitettävä maalinpoistoaine, 
joka pehmittää ja poistaa 
maalin noin 5-15 minuutissa
maalityypistä riippuen. 
• Pehmentää ja irrottaa maalin

muovista minuuteissa
• Toimii akryyli-, emali-, öljy- ja

selluloosamaaleissa
• Pysyy paikallaan, ei valu
• Voidaan käyttää muovissa,

resiinissä, metalleissa, jne.
• Ei syövytä, ei syty
• Irrottaa kirjaimet ja merkit
Pyyhi puhdistusalkoholilla tai 
vastaavalla.

Pin Flow - Liuotin- 
     liiman annostelija      AC11

 Brush Magic AC19  125 ml            

Brush Magic on tehokas, pala-
maton siveltimien puhdistus-
neste sekä vielä kosteille että 
kuivuneille maalisiveltimille. 

•  Huuhdo vedellä puhtaaksi 
ja öljyttömäksi

• Haihtumaton, lähes hajuton

•  Liuottaa akryyli-, emali-ja 
selluloosamaalit

• Liuottaa epoksi- ja 
polyesteriresiinit ennen 
niiden asettumista
Voi säilyttää vain 
polyeteeni- tai lasiastiassa.

Tarkkuusliimaukseen. Pieni pehmeä puristettava 
annostuspullo on ihanteellinen vesiliukoisen liiman kuten 
R/C Modellers Glue (AD 12), PVA-llima & juoksutteiden 
pikkutarkkaan annosteluun. Sopiva moneen paikkaan, 
jossa pitää annostaa tarkasti liiman 
määrää. Pakettiin kuuluu kolme muo-
vista ja metallikärjeä, jotka voi helposti 
pestä vedellä käytön jälkeen.

Brush Magic on testattu: Kaikilla pienoismallitöiden emali- 
ja akryylimaaleilla, kaikenlaisilla siveltimillä: soopeli, nailon, 
jne. ja useimmilla ruiskuilla, joissa on teflon- tai o-
rengastiivistys

Varakärkiä on saatavana.

Siveltimellä voi toisinaan annostella 
liikaa, mutta tällä tuotteella saa oikean 
määrän liimaa oikeaan  paikkaan 
liimaamaan herkkiä kohteita. Estää 
liiman valumisen. Saa aikaan 
näkymättömän sauman erityissti 
kirkkaissa muoveissa.  

AC10

Plastic Magic   
Glue brush AC25

Pakkaus: 3 sivellintä näitä liimoja annostelemaan 
Plastic Magic (AD77) & 
Plastic Magic 10 Sec Cement (AD83) Superohuiden 
pitkävartisten siveltimien avulla voi kohdentaa 
minimaalisen liuotinliimatipan vaikeimpiin paikkoihin. 
• Hyvä tarkkuus
• Hyvä ulottuvuus
• Siisti liimaus

•
•
  Minimaalinen liimatippa
  Ei yhtään hukkaa

Annostelija on kehitetty 
erityisesti muovien nestemäisten liuotinliimojen 
kuten Plastic Magic (AD77) & Plastic Magic 
10 Sec Cement (AD83) tarkkaan annosteluun. 

AC8

Pakkauksessa 2 käsiruiskua & 3 erikokoista 
ruostumatonta teräsneulaa vesiperustaisen liiman 
tarkkaan annosteluun: R/C Modellers Canopy 
Glue (AD12), Speed Bond (AD10), Aliphatic 
Resin (AD8), Tacky Glue (AD27), Decorator Glue 
(AD26). 

Pese ruiskut ja kärjet lämpimällä saippuavedellä. Estä kärkien 
tukkeutuminen jättämällä ne kostean sienen päälle tai veteen. 

 Pin Point Glue Syringe Kit 

Pin Point Bottle 
Kit 

NO 
WASTE

Vihje: irrottaa puusta kostean tai kuivan 
PVA:n  jättäen siistin tummumisen.

1. 2. 3.
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VOITELUAINE

gluing action is needed. 
It is supplied with a variety of three 
plastic & metal tips that are easily 
cleaned with water after use. 

 PowerModel 2T-S            LU01  500 ml                  

Täysin synteettinen 2-tahtimoottorin öljy. Hyvä 
lämpösuoja. Tarkka ja helppo sekoitus. Ainutlaatuinen  
voimakkaasti pesevä 2T-öljy. Toimii suosituksen 
mukaisilla sekoitussuhteilla kaikissa 
pienoislentokoneiden, autojen ja veneiden ilma- ja 
vesijäähdytetyissä moottoreissa. Sitä voidaan myös 
käyttää 4-tahtimoottoreissa, myös dieseleissä, kun 
valmistaja suosittelee hyvää 2T-öljyä.

Sopii: Desert Aircraft, OS, Evolution, DLE, Great Power Model Engines, Saito, Zenoah, MVVS, NGH, DLA, MOKI, PAW, ZDZ, 3W & BME moottoreissa valmistajan suosittelemilla seossuhteilla.

VIIMEISTELYTUOTTEET

 Eze-Kote BD37 500 ml

Eze-Kote on yksiosainen vesiperustainen 
solumuovia vahingoittamaton lähes hajuton resiini 
balsa- ja vaahtominiatyyrien laminointiin ja 
viimeistelyyn vaihtoehto epoksin sijaan. Levitä 
balsaan ja kevyeeseen lasikuitukankaaseen 
kerros, josta tulee luja, tiukka bensiiniä kestävä 
kalvo, jota on helppo hioa ja maalata 20 - 30 
minuutin kuluttua.
Peitto: 500 ml peittää 6 m2 kangasta 

Aerokote 
Make it Matt

Muuttaa kiiltävän
Aerokote Gloss pinnan
satiiniksi tai mataksi. Lisä- 
aine, joka sekoittuu heti  
Aerokote Glossiin anta-
maan satiinin tai matan vii-
meistelyn. Mittaa ja lisää 
“Make it Matt” -ainetta 
Aerokote Glossiin 
allaolevan taulukon 
mukaan ja lisää lopuksi.

 Aerokote Gloss & Catalyst 
 Myös Aerokote Catalyst  erikseen

BD45 150 ml 
BD47 15 ml 

Luja korkeakiiltoinen 2 pullon pakkaus bensiiniä kestävä 
lakka. Sivellään tai sumutetaan. Kosketuskuiva 5 -10 
minuutissa pölyvapaa. Hienoin kaikista viimeistelyistä on 
tämä Aerokote.  

 Carbon Fibre Tissue BD62                 
Paino: 10 g / m2 . 

Hiilikuitukangas kehitetty erityisesti 
kevyiden materiaalien kuten balsan, 
viilun ja vaahdon pintaan ja vahvikkeeksi. 
Se liimataan nopeasti 
ohuella liimalla kuten Roket Hot 
(AD43) tai laminointiresiinillä kuten

 Eze-Kote (BD37), Eze Dope (BD42) 
& Aeropoxy (BD1). Se ei ole tarkoitettu 
kangaspäällysteisiin miniatyyreihin
Käyttömahdollisuuksia:
•  Alustan kiinnikkeiden 

vahvistaminen
• Siipien liitokset
• Moottorikotelot
•  Potkurin siivet
• Vaahdon pinnoitus

 Haluttu viimeistely Kiilto Satiini Matta Hyvin matta
 Make it Matt määrä lisätään
 25 ml  Aerokote Glossiin --- 8 ml 16 ml 25 ml

• Turvallinen käyttö korkeissa lämpötiloissa
• Hyvä suoja kulumista ja leikkautumista vastaan 

ääriolosuhteissakin
• Puhtaammat pakokaasupäästöt
• Erittäin hyvä tyhjäkäynti ja kaasuun reagointi
• Ei karstaa, mäntä pysyy puhtaana
• Miellyttävä tuoksu
• Suojaa moottoria seisonnan aikana
• Erinomainen suoja vettä ja suolavettä vastaan

www.deluxematerials.com

BD61 50 ml

  Aerokote Catalyst tavallisessa sekoitussuhteessa 10:1 ja sekoita hyvin.

Aerokote Gloss pakkaus 
sisältää 150 ml lakkaa & 15 ml  

catalyyttiä. Kattaa noin 1 m2 
 kovaa puuta (huokoista 

balsaa vähemmän ) 
Sekoitussuhde 10 : 1 

Aerokote : Catalyst.
Sekoita hyvin. Noudata 

sekoitussuhdetta. Ylimääräisen 
katalyytin käyttö ei nopeuta 
asettumista. Liian vähäinen 

määrä estää ainetta 
asettumasta täysin.

Kestää kuumaa alkoholia, bensiiniä, kerosiiniä, jossa on runsaasti 
nitrometaania, mineraali-, risiini- ja synteettistä esteriöljyjä sekä  polyglykooli 
synteettisiä öljyjä. 
Vihje: Testaa aina saman pinnan hukkaosaan ennen käsittelyä. Varmistu, 
että pinnat ovat puhtaat, kuivat ja että maalipinta on täysin kuivunut 
erityisesti, jos se on maalattu siveltimellä. 
Paras levittää ruiskulla ohuina kerrok-
sina ja anna kuivua vähintään 4 tuntia
ennen seuraavan kerroksen ruiskutta-
mista parhaan lopputuloksen saamiseksi.

Tärkeä muistutus Aerokote Gloss/Matt: 
Tarkasta aina sopivuus ensin hukkaosaan. 
Älä säilytä valmiiksi sekoitettua Aerokote-
seosta yli 24 tuntia. 

Varoitus emalimaaleista:
Anna emalimaalin kuivua vähintään 2 -3 
päivää. Aerokote voi aiheuttaa 
pehmenemistä ja säröilyä, jos ei ole 
täysin kuiva..

300

260

0.1
0.2

0.3

PowerModel 2T-S

280

 High 
Performance
 

HEAT 
PROTECTION

HEAT PROTECTION

Synthetic 
2 stroke oil

POWERMODEL 2T-S HIGH TEMPERATURE PROTECTION

JASO TEST METHOD 340-92 ISO 13738

Loss

7 tunnettua valmistajaa 

suosittelee! Mm.  OS, 

Saito, RCGF, DLE, 

Evolution, Chung Yang, 

NGH
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 Model Lite         BD5 White  240 ml

Luja ja kevyt täyte, jota 
on helppo hioa. Käytä 
vain, kun lujaa liitosta ei 
tarvita.
Käytä levityksen 
muovilastaa. Liimaa: 
puuta, vaahtoa, 
lasikuitua. 

Valkoinen tai balsa. 

VIIMEISTELYTUOTTEET

 Aeropoxy BD1 300 g 

 Superohut epoksi siiven päällyksen
   laminointiin ja muotoiluun.Käytä 

kevyen kuitukankaan kanssa lujuu-
den ja kestävyyden lisäämiseksi. 

 WonderFill BD48 240 ml                

Uuden sukupolven 
vahva kevyt täyte 
vaahdolle ja puulle. 
Helppo hioa. Sopii 
pienten rakojen ja lovien 
korjaamiseen. 

 Sand ’n’ Seal BD49 250 ml                
Puun syiden tasoittaja. 
Peittää ja tiivistää
puun syyt ennen maa-
laamista ja viimeistelyä. 
Sopii kaikille maaleille; 
emali-,selluloosa-, akryy-
li- ja epoksimaali. Sekoita
hyvin ennen käyttöä. Levitä siveltimellä ja anna 
kuivua. Voi hioa noin tunnin kuluttua. Pese sivellin 
vedellä. 
Edullista käyttää. Lähes hajuton ja syttymätön.. 
Kattaa1,5 m2.

300 g kattaa noin 2 m2 yhdessä 34 g/m2 kuitukankaan
kanssa

www.deluxematerials.com

 Perfect Plastic Putty BD44 40 ml 

Täyttää pienet raot. Tekee näkymättömät saumat. 
Pestään vedellä.
Perfect Plastic Putty on yksiosainen nopeasti 
kuivuva valkoinen superhieno täyte, jolla on hyvät 
tartunta- ja hiontaominaisuudet muoveissa. Helppo 
käyttää myös hankalissa paikoissa. Levitä pienellä 
lastalla, tasoita ja anna kuivua. Perfect Plastic Putty: 
• Kuivuu nopeasti halkeilematta ultrasileäksi
• Täyttää syvät kolot ja on helppo maalata
• Lähes hajuton
• Ihanteellinen rakenteisiin

 Foam Armour BD50  250 g                

•
•
•
•
• 
•
•
•

•
•

• Creates a hard durable• Creates a hard durable• Creates a hard durable
  surface layer on foam  surface layer on foam  surface layer on foam
  & wood.   & wood.   & wood. 
• Ideal for scenics, model• Ideal for scenics, model• Ideal for scenics, model
  aircraft etc.   aircraft etc.   aircraft etc. 
A thick, water based resin A thick, water based resin A thick, water based resin 
that sets to produce an that sets to produce an that sets to produce an 
attractive, durable, scratch- attractive, durable, scratch- attractive, durable, scratch- 
resistant coating on foam resistant coating on foam resistant coating on foam 
to prevent dings, wear & to prevent dings, wear & to prevent dings, wear & 
disintegration. It dries to a disintegration. It dries to a disintegration. It dries to a 
surface that can be paintedsurface that can be painted

. 
• Helppo levittää
• Tiivistää pinnat, raot ja vaahdon nurkat & ja pitää osat yhdessä
• Voidaan maalata akryylimaalilla tai sekoittaa siihen
• On helppo liimata ja muotoilla
• Liimaa ruohoa ja siroteltavia aineita 250 g  kattaa 0,7 m2 

 Eze Dope BD42   250 ml

Recommended by:

Helppo levittää, tasoittaa ja 
hioa. Ei murennu kuten monet kevyet täytteet ja 
voidaan päällystää aineella Foam Armour (BD50) 
pinnan lujuuden ja viimeistelyn parantamiseksi.

Nyt pakattu “uuteen” alumiiniputkiloon

tislatulla vedellä. Katso ohje 
artikkelista sivulta  17 ‘Doping 
the Eze Way’

Erityinen vesiliukoinen lakka 
miniatyyrin paperin kutista-
miseksi, vahvistamiseksi ja 
tuulenkestäväksi. Eze Dope 
on syttymätön, lähes hajuton 
ja kuivuu nopeasti puolima-
taksi bensiiniä kestäväksi 
pinnaksi. 
Voidaan käyttää kankaan

    koristeluun kaikissa solumuoveissa. Kun kuivunut ja kovettunut,       
Vihje: Laimenna   pinta on täysin bensiinin ja dieselin kestävä .  

Solution 
30% Eze Dope:70% water

BD6 Balsa  240 ml

Väritä akryylimaalilla 
simuloimaan kuraroiskeita

Käytä sekoituksena 
luonnonväriseen viimeistelyyn 
tai lentokoneissa kirkkaaseen 
peittokalvoon.

retrorc.us.com
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 Liquid Gravity BD38 240 g

Myrkytön helposti juokseva  
lisäpaino miniatyyreille: sota-, 
rautatie- ja muu liikkuva 
kalusto, lentokoneet, veneet,

ja autot. Pullosta voi kaataa pieniinkin koloihin 
ja liimataan paikalleen pikaliimalla Roket  
(AD43-46) tai Speed Epoxy II. 
Voi käyttää parantamaan vaikutelmaa 
nukkekodin verhoissa, tyynyissä, 
päiväpeitteissä, parantaa tasapainoa 
lentokoneessa, veneessä ja sukellusveneessä. 
50 ml pullo painaa melkein 0,25 kiloa!  

 Micro Balloons BD15 240 ml

Kevyt hyvin juokseva valkoinen jauhe, joka 
sekoitetaan polyesteriin tai epoksiin tai 
epoksihartsiin, josta saadaan helposti 
hiottava luja täyte. Voi myös käyttää 
lumivakutelman tekemiseen(mittakaava 
pienempi kuin1:48 ) yhdessä Scatter Grip 
liiman (AD25) kanssa. 

 Epoxy Wing Joining Kit BD10 50 ml

Laminointiepoksi & 
kevyt lasikuitukangas 

pakkauksessa.                  

 Super Lightweight Fibreglass Cloth
Laminointiin. Erityinen kudonta 
parempaan kyllästymiseen ja lujuuteen. 
Käytä 
Eze-Kote (BD37) tai
Aeropoxy (BD1).  

1. Täytä imuruiskuun
ensin R/C Modellers
Canopy Glue liimaa
suoraan putkilosta.

2. Siiven saumausta 
simuloidaan pienemmällä 
ruiskukärjellä valuttamalla 
liimaa ennalta merkittyä linjaa 
pitkin siiven vahvikkeen 
mukaan.

3. Valitse ruiskuun sopiva kärki,
jolla tiputettaan tippa kerrallaan
liimaa tämän  Tiger Mothin
etusiiven laskusiivekkeeseen
simuloimaan niittiä.

4. Tiger Moth on
maalattu ja on valmis
lentämään.Wing rib stitches

Uusi menetelmä 
simuloida siiven 
saumojaja niittejä on 
käyttää  Deluxe 
Materials Pin Point 
Syringe Kit & R/C 
Modellers Canopy 
Glue
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BD11   24 g/m2  ( 2 m2 )   
BD12   34 g/m2  (1 m2 )   
BD13   51 g/m2  (1 m2 )  
BD14   78 g/m2  (1 m2 )

Tee luonnollisen näköiset siiven saumat ja niitit 
          Gary Ritchie kertoo miten teet sen

R/C Modellers Canopy Glue (AD81) 
& Pin Point Syringe Kit (AC8)

Nyt harrastetaan ..... katso kuinka helppoa se on!

Kuvassa 
Microballoons 
sekoitettu 

Speed Epoxiin

Pakkauksessa on riittävästi 
siipiparia varten. 
Pituus75 cm x 10 cm leveys

Levitä Eze-Kote viimeistelyresiini 
pehmeää ja kestävää tulosta varten.

Lähikuva
lasikuitukankaasta



Saranoiden kiinnittäminen lentokoneen 
runkoon on ollut aina haastava tehtävä 
johtuen vaikeudesta liimata nailonia balsaan, 
ilman että saranatapit juuttuvat. Nyt 
ongelmaan on ratkaisu. Super’Phatic! Tämä 
uusi Deluxe Materialin liima on helppo 
levittää, se on vesiliukoisena helppo 
puhdistaa ja varmistaa tiukan pysyvän 
liimauksen balsan ja saranamateriaalin välillä.
Se on ylivertainen muihin liimoihin verrattuna. 

1. Levitä pieni määrä Super’Phatic! liimaa
saranaan ja työnnä se siiven uraan. Liimaus
on kuivunut ja käyttövalmis muutamassa
tunnissa

2. Super’Phatic! liiman peseminen vedellä.
Mikä voisi olla helpompaa!

3. Ei ole väliä minkälainen sarana on. Tämä
liima toimii aina.

4. Kunnolla kuivuttuaan
Super’ Phatic! -liima on
vahvempaa kuin puu.

Super’Phatic! AD21 on ainutlaatuinen tartuntatuote, 
jolle on niin monta käyttöä, myös kyky liimata saranat 
helpommin liimaamalla vaahtoa ja jopa messinkilevyä! 
Katso miksi se on monipuolisempi kuin cyano ja 
epoksi. 

3. Eze-Kote levitetään nyt lasikuitukankaalle.
Taustalla näkyvä kelluke on jo käsitelty.

5. Tässä molemmat kellukkeet on pinnoitettu,
hiottu ja pohjamaalattu.

6. Kellukkeet on maalattu mustiksi ja
koristettu liimattavilla muovilistoilla
asennusvalmiiksi.

Super’Phatic! 
liima... myös 
saranoihin!
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1. 2. 3.

4. 5. 6.

Fig 7. 
Valmis  ja

ilmassa!

Kellukkeisiin lasikuitu Eze-Koten avulla
Enää et joudu viimeistelemään epoksilla !  
Eze-Kote BD37 toimii, Gary Ritchie, Model Aviation Services USA , näyttää miten.

1. Tarvitset vain Eze-Kote-pullon, sopivan
määrän Deluxe superkevyttä lasikuitukangasta
laminointiin, pienen kupin ja maalaussiveltimen.

2. Levitä peruskerros Eze-Kotea ja anna sen
kuivua, leikkaa pala 0.6 oz lasikuitukangasta
sopivaan muotoon ja laita sen liimatulle pinnalle.

4. Kuivumisen jälkeen ylimääräinen kangas
voidaan helposti hioa pois 320 hiomapaperin
avulla.

Iät ajat, kokeneet RC-lentokoneiden harrastajat ovat luottaneet lasikuituun 
ja epoksiresiiniin, kun ovat tehneet lujan viimeistelyn balsaan.  Sellaisen 
joka kestää iskuja, ei naarmuunnu ja sopii useimmille maaleille.
Nyt tämä voidaan tehdä nopeammin ja paremmin Eze-Koten avulla.
Hyödyt ovat: Se on turvallinen, puhdas, hajuton eikä hävikkiä.

Siveltimet voi puhdistaa vedellä
Säästää aikaa; rakentaminen ja viimeistely yhdessä päivässä!
Se imeytyy helposti kankaaseen ja kuivuu nopeasti.
Se on helppoa hioa ja maalata

Gary Ritchie totesi, että hänen  suosikkinsa, Tiger Kitten -koneen, 
Solartexillä päällystetyt kellukkeet näyttivät kuluneilta, joten hän päätti 
käsitellä ne uudestaan, nyt yksinkertaisella Eze-Kote-tekniikalla. 

Gary Ritchie 
näyttää  miten

se tehdään



7. Yksi tippa liimaa tämän kohdalla alle riitti
liimaamaan sen nopeasti ja tiukasti paikalleen.
8. Liimaa laitettiin kattoon ja levitettiin sitten
tasaisesti kartongille ennen kiinnitystä.

Vihje: Pidä pienessä kupissa vettä, jolla voit 
pyyhkiä pois ylimääräisen liiman ennen sen 
kuivumista. Valmis tuote on täten paremman 
näköinen.

9. Rautatieaseman laiturin kioskin valmistukseen kului 
tunnin verran Roket Card Glue -liimaa käyttäen.
10. Sitten laiturin penkit. Kun osat olivat
pidikkeissään tarvittiin vain hyvin ohut kerros Roket 
Card glue -liimaa rakenteiden liimaukseen.
11. Kahden täydellisen penkin kokoamiseen kului 
aikaa vain 5 minuuttia penkkiä kohti.
12. Milloin seuraava juna mahtaa tulla?

Eze Dope BD42 on kenties paras, siisti ja 
turvallinen menetelmä tiivistää ja viimeistellä 
ilmatiiviiksi lentokoneen kangaspinnat. 
 Eze Dopen hyödyt ovat: 
• Hajuttomuus; sitä voidaan levittää sisätiloissa ja sitä voi 

laimentaa tislatulla vedellä
• Viimeistely on vakaa, ei valumia kosteissa olosuhteissa
• Lopullinen viimeistely saadaan useilla kerroksilla
• Työkalut ja siveltimet helppo pestä vedellä
 Andy Sephton kertoo tässä hänen Pippit-
koneensa 21 tuuman siipivälin käsittelystä.

Andy Sephtonille kiitos 
ohjeista, hienosta työstä 
ja ohjeen selvistä 
valokuvista.
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1. Kuvassa on Metcalfe Models kioskin rakennussarja.
2. Levitä Roket Card Glue liimanauha taitetun kartonkin sisäreunaan. Pieni
määrä tätä tehokasta liimaa riittää.
3. Vaihtoehto: Vedä liimapullon nokkaa pitkin kartongin reunaa.

4. Asemalaiturin kioskin katon siisti liitos.
Koska liimaa käytettiin minimaalisen vähän, se
kiinnittää pinnat toisiinsa heti kevyellä puristuksella.
5. Käytä Pin Point -pulloa ja sen kärkeä ohuen
liimakerroksen levittämiseksi nurkan uraan.
6. Vaihtoehtoisesti tiputa liimatippoja kartongille ja
levitä ne hienolla siveltimellä ohueksi kerrokseksi
liimattaviin pintoihin.

Roket Card Glue pitää lupauksensa... kaiken tarpeellisen myös!

1. Tästä aloitetaan -Uuden
koneen laserleikatut osat ja
ohjeet ovat valmiina.

2.  Runko on valmis
esikäsittelyyn. Pintakangas
liimattiin Deluxe Materials
Tissue Paste (AD60) joka
sopii selluloosamaalin
kanssa & Eze Dope.  5 %
liuos valmistettiin(5 osaa
Eze Dope ja 95 osaa vettä). 
Vihje: Käytä tislattua vettä

3. Levitä liuos pehmeällä
siveltimellä kankaalle.

4. 5 % Eze Dope -liuoksella 
käsitelty ja kuivunut kangas 
on nyt valmis viimeistelyyn.

5.  Seuraavaksi levitetään 
voimakkaampi liuos
(30 % Eze Dope, 70 % vettä), 
jolla varmistetaan hyvä 
viimeistely ilman vaaraa 
ongelmista, joita voisi tulla 
laimentamat-toman aineen 
käytöstä. Muista käyttää 
tislattua vettä.

6.  Koska koneeseen tullan 
asentamaan dieselmoottori, 
moottoritila käsitellään Eze 
Dope -liuoksella, jolla 
pinnasta saadaan 100 % 
dieselin kestävä. 

7.  Viimeistelty
lentokone, jonka
kaikki kangaspinnat
on käsitelty
lentokelpoisiksi.

8.  Kankaan 
koristelu 
käsittelyvalmiina. 30
% liuos liimaa
kankaan koristeet
tiukasti paikoilleen.

Lentovalmis 
Samin Pippit 

näyttää hienolta. Nyt 
pieni dieselmoottori 

käyntiin ja ilmaan kun on 
sopiva keli!

 Viimeistelyyn Eze Way Deluxe Materials Eze 
Dope on erittäin 

turvallinen ja siisti keino 
tiivistää lentokoneen 

kangas ilmatiiviiksi. Tästä 
artikkelista saat ohjeet 

miten onnistut itse 
tekemään sen.

“ Ylivoimaisesti paras liima, jota olen käyttänyt koottavissa kartonkituotteissa”
Peter Marriott esittää useita keinoja, joissa Roket Card Glue liimalla kootaan Metcalfe Models 00 asteikon miniatyyrejä aikaa 
ja vaivoja säästäen.
Deluxe Materials Roket Card Glue on erinomainen liima, koska se on:
• liuotinvapaa     •  ei ole tahmainen     • sallii kohdentamisen     • liimaa kartongin välittömästi kevyellä paineella
Koska se on vesiliukoinen, se on turvallinen käyttää ja se kuivuu kirkkaaksi. Se liimaa myös paperia ja muovilevyä kartonkiin

3.

2.

1. 4.

5.

6.

7.

8.
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Deluxe Materials 
on todellinen ‘aqua Magic!’
Peter Marriot näyttää miten näillä tuotteilla 
tehdään luonnollisen näköisen veden vaikutelma. 

Aqua Magic
6. Valmistelu: Luo ensin maisema; tässä on
joenuoma ja vesiputous. Varmistu ettei maise-
man pohja ole märkä ja että kaikki siihen käy-
tetty liima on kuivunut täysin, varsinkin jos olet
käyttänyt PVA+vettä sirotettavien aineiden lii-
maamiseen. Jos et ole varma kokeile  pienellä
alueella Aqua Magicia. Levitä ohut kerros
Aqua Magicia vesialueen pohjaan ja anna
kuivua. Lisää sitten tarpeen mukaan 2-3 mm
Aqua Magicia. Anna kuivua viileässä paikassa
24 -36 ennen mahdollisia lisäkerroksia.
7. Aqua Magic voidaan värjätä erilaisen
vaikutelman saamiseksi...esim mutalätäkkö ..
Scenic Colours BD23 toimii hyvin.

Making Waves
8. Vesiputouksen tekemiseksi käytä ‘Scenic Fibres’, jotka leikataan mittaan…
9. ... joihin sitten sivellään Making Waves, jolloin saadaan ohut kerros virtaavaa vettä.
Joissain kohdissa se voi olla kirkasta ja toisiin voidaan lisätä hieman valkoista. Aqua Magic
-vedellä saadaan mielikuva liikkuvasta vedestä.
10. Viimeistelty maisema osoittaa kuinka tehokkaasti Solid Water, Making Waves & Aqua
Magic toimivat yhdessä.

1. Deluxe Materials valmistaa aineita
kaikenlaisten vesien toteuttamiseksi.

1.

2.

6. 7.

Which 

Water?

5.

3.

8. 9. 10.

4.

Solid Water
2. ‘Solid Water’ sopii sekä matalan että syvän
veden tekemiseen. Sekoita resiiniä ja
kovetinta mitta-astioiden avulla. Lisää yksi osa
kovetinta kahteen osaan resiiniä ja sekoita
hyvin kunnes seos on kirkasta.

3. Käytä ‘Foam Armour’ -ainetta tiivistämään
maiseman pohja, sillä muutoin vesi virtaa
kaikkiin koloihin ja rakoihin.

4. ‘Solid Water’ on sopiva syvään veteen, jos
haluat näyttää sinne uponneita kohteita. Sitä
on helppo kaataa, mutta älä sekoita enempää
kuin 90 ml kerrallaan.

5. ‘Solid Water’ on helppo värjätä haluttuun
sävyyn. Akryylimaali toimii, samoin öljy-, lasi- 
ja jauhemaalit, mutta kokeile ennen kuin laitat
asetelmaasi.
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BALLAST BOND  heti valmis!
Deluxe Materials Ballast Bond on uusi tapa kiinnittää lisäpainoa 
junanradalle. Se tunkeutuu hyvin, kuivuu kirkkaaksi ja on helppo 
levittää eikä liikuta lisäpainoa. 
Vaihe vaiheelta Ballast Bond AD75 -
aineen käyttö tapahtuu näin:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Ballast Bond (100 ml ) & yksi Roket Glue Tip.
2. Levitä lisäpaino huolellisesti ratapölkkyjen väliin
pienellä lusikalla tai lisäpainon levitystyökalulla.
3. Levitä lisäpaino tasaisesti siveltimen avulla kiskojen
väliin. Tavoite on, että painon rakeita ei ole
kiskojen päällä eikä sivuilla kiinni kiskoissa.
4. Joitakin lisäpainoja voi olla hyvä kastella hyvin
miedolla pesuaineliuoksella, joka parantaa painon
tunkeutumista joka koloon.

5. Ballast Bond toimitetaan
Roket Glue Tip nokalla
ahtaisiin paikkoihin annostelua
varten.
6. Valuta Ballast Bondia
painoon kiskojen ulkopuolelle.
Olemme todenneet, että
Ballast Bond ei sotke mitään
painoa ja leviää tasaisesti.

8. Viimeistelty rata
seuraavana päivänä;
Ballast Bond on kuivunut
mataksi.

“Miten tehdä lumimaisema” 

2. Scenic Snowflakes
levitetään Scenic Bond
kerroksen päälle.

4. Sulanut lumi tehdään lisäämällä 
vettä lumiseokseen. Tätä levitetään 
tien keskelle ja tien uriin .

5. Ennen lumen
kuivumista
suihkutetaan
Icy sparkles
ympäriinsä

F 1. Asetelman perusta 
on veistetty vaahtolevyyn
(3 uraa, tienreuna & 
puiden paikat). 

6. Hieman
laimennettua
ruskeaa vettä
lisättiin antamaan
syvyyttä ajouriin.

7. Scenic Spray suihkuteltiin
puihin (kuten sade) &
Snowflakes suihkutettiin
mäntyyn.

3. Lumivallit tehdään
tienreunaan
lumisekoituksesta Scenic
Bond & Snowflakes.

8. Puut lisätään maisemaan.

9. Vuoden 2010
lumimaisema Leopard 2A4
tankki harjoituksissa Parolan
varuskunnassa Suomessa.

7. Tämä kuva näyttää kyllästetyn painon ylhäällä ja kuivan alhaalla.
Ballast Bondin valkoinen väri auttaa näkemään mihin sitä on levitetty ja
mihin ei. Huomaa, että painomateriaali on pysynyt paikoillaan, kun siihen
on levitetty Ballast Bondia.

Vihje: Pyyhi keittiöpyyhkeellä ylimääräinen liima pois .

Frederik Astier &  Steel 
Masters magazinen luvalla  
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1. Käytä Deluxe Materials Plastic Magic -liimaa tuolin 
kokoamisessa. Se on sopiva liima tarkkoihin sovituksiin 
ja toimii nopeasti. Kylpyhuoneen kaappi kootaan 
vastaavasti

1.

2.

5.

6.

4.

7. 8.

9.

3.

Kiitos Candy Chappill tästä ihanasta työstä.    
www.candykims.co.uk

Katso tästä miten luodaan luonnollinen 
veden vaikutelma kylpyhuoeeseen 

Deluxe Materials Plastic Magic, Roket 
Plastic Glue, Solid Water, Aqua Magic 

& Making Waves . 
 Candy Chappill/Kims 

2. Käytä Plastic Magic AD77 patterin 
kokoamisessa. Aloita keskiosista ja levitä niihin 
liima hienokärkisellä siveltimellä vaikeisiin liitoksiin.

3. Käytä WC-pöntön kokoamisessa Roket Plastic 
Glue tai Plastic Magic 10 Sec Cement. Niiden 
avulla jää enemmän kokoamisaikaa ja niitä voi 
levittää molempiin puoliskoihin ongelmitta. 

4. Käytä Plastic Magic WC-säiliön kokoamisessa. Se 
varmistaa lujan liimauksen .

5. Käytä Plastic Magic pesualtaan kokoamisessa ja 
hanojen asennuksessa. Ohutkärkinen sivellin on 
paras, koska muutoin hanojen kiinnitys voi olla vähän 
hankalaa.

6. Kylpyhuone on nyt valmis vettä 
varten. Lisäsin pienen palan Blu-
Tackia pöntön pohjaan tiivisteeksi. 

7. Käytä Aqua Magic matalaksi 
vedeksi pönttöön ja pesualtaaseen. 
Se voidaan laittaa kerroksittain. Sitä 
ei tarvitse sekoittaa. Laitoin omani 
kolmena kerroksena.

8. Käytä ammeen syvem-
mäksi vedeksi Solid 
Water. Mittaa TARKASTI 
määrät (2 osaa resiiniä, 1 
osa  kovetinta, painon tai 
määrän mukaan) Sekoita 
hyvin ennen laittoa am-
meeseen. Tarkkuutta 
varten suosittelemme 
digitaalivaakaa 
punnitsemiseen.

9. Virtaavan veden 
tekemiseksi käytä 
Making Waves &  Pin 
Point Syringe ohuella 
kärjellä. Varovasti 
pursota ainetta hanasta 
ja anna pudota kuivaan 
Aqua Magiciin. Se 
kuivuu kirkkaaksi. Voit 
lisätä kerroksia ja 
veden väreitä, kun 
edellinen kerros on 
kuivunut.

 Deluxe Bathroom

10. Valmis Chrysnbon-kylpyhuone, 
jossa Aqua Magic ammeessa.
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1. Mittaa aina Solid Water tarkasti. Laita 1 osa kovetinta ja 2 osaa resiiniä;
mittaa painon tai tilavuuden mukaan. Sekoita huolellisesti.

2. Läpikuultavuuden tehostamiseksi korvaa emalimaali lasimaalilla.
3. Kun sekoitat maalia Solid Wateriin, käytä vain minimimäärä maalia, jolla saat halutun

värin ja vaikutuksen. Tämä varmistaa, että Solid Water asettuu kunnolla.

TOFFEE
Toffeen tekemiseksi tarvitaan 
muutama tippa toffeen väristä 
emalimaalia Solid Wateriin. Sekoita 
hyvin kunnes väristä tulee kuultava 
kuten toffee.
Kaada värjätty Solid Water heti 
muottiin.
Jätä seos muottiin, kunnes se on 
asettunut kovaksi toffee-levyksi. 
Toffee palasia varten irrota se 
muotista, kun se on vielä hieman 
pehmeä ja leikkaa se saksilla 
sopivan muotoisiksi paloiksi.

Tärkeitä vihjeitä

HYYTELÖ
Värjätty Solid Water sopii hyvin 
hyytelöksi. Tällä kertaa 
läpikuultavuuden saamiseksi lisää 
hieman alkoholiperustaista 
lasimaalia Solid Wateriin.
Sekoita yhteen perusteellisesti. 
Kaada muottiin ja annan kovettua 
kunnolla ennen irrottamista. (Huom 
- Solid Water hyytelöt eivät 
värähtele!)

JÄÄKUUTIOT
Tee omat jääkuutiot värittömästä 
Solid Waterista – laittamalla sitä 
jääkuutiomuottiin.  Neulakärkisellä 
Pin Point syringe ruiskulla tämän 
voi tehdä tarkasti.
Todentuntuisuutta voi parantaa 
lisäämällä osaan jääkuutioita 
hitunen valkoista emalimaalia ja 
jättämällä sen pois osasta.
Ota jääkuutiot pois muotista, kun ne 
ovat kovettuneet.

SULAVAT 
JÄÄKUUTIOT
Voit näyttää miltä sulavat jääkuutiot 
näyttävät pinoamalla jääkuutioita 
lautaselle ja tiputtamalla juuri 
sekoitettua värjäämätöntä Solid 
Wateria sulattamaan jääkuutioita.

JUOMAT
Voit tehdä haluamasi juoman 
värjätyllä Solid Waterilla– samea 
tai kirkas riippuen maalista, jota 
käytät. 
 Laita astiaan ensin jääkuutiot tai 
itse valmistamasi hedelmäpalat ja 
lisää sitten valmiiksi tehty Solid 
Water appelsiinimehu antaen sen 
valua astian pohjalle täyttäen 
tyhjän tilan.
Tai täytä astia ensin mehulla ja 
anna sen olla kunnes se on 
puoliksi asettunut. Työnnä astiaan 
sitten omat hedelmäpalat aivan 
kuten ne kelluisivat mehussa. 
Läpinäkyvässä nesteessä voi 
nähdä jääkuutiot ja hedelmät.

KERMA
Tähän ei tarvita muottia eikä saksia, 
vaan juuri tehtyä tuoretta Solid 
Wateria, joka on värjätty kerman 
värisellä emalimaalilla. Valuta tätä 
hedelmien päälle ja anna asettua.   

Kiitos Catherine Davies näistä 
hienoista töistä.

Tämä kesänä:

Solid Water 

SOLID WATER  
“Kauniit värit”

Näin värität SOLID WATER -maalilla 

Aloituksessa on ehdottoman 
tärkeää, että punnitset tarkasti 
kaksi osaa resiiniä yhteen 
osaan kovetinta ja sekoitat niitä 
huolella, kunnes seoksesta 
tulee kristallinkirkasta. Sitten 
olet valmis muotoilemaan ja 
värjäämään.

Deluxe Materials Solid Water (BD35) 
kaksiosainen resiinisekoitus antaa 
kristallinkirkkaan veden mielikuvan 
nukketalossasi. Tässä artikkelissa Catherine 
Davies näyttää miten voit värittää Solid Water    
-maaleilla. Näin saat ihanan upeita ikuisen kesän
tuotteita!

Muotoiluun suosittelen 
silikonimuotteja, koska 
Solid Water voidaan 
sekoituksen jälkeen 
kaataa helposti muotiin 
ja sitten ottaa muotista 
oikean muotoisena. 
Tähän projektiini 
minulla oli kaksi omaa 
Fimo-massan muottia.
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SOVELTUVUUS - Rautatie 

Nukketalo

Maiseman 

r

luonnonmukaiseen
pohjustukseen

Ikkunoiden 
liimaamiseen

ja 
valmistukseen

Veden väreilyyn 
ja aaltoihin

Vaahtoavaksi 

vedeksi;
joet ,

kosket, 

putoukset

Tekee

syvän
kirkkaan

veden 

Puhdistaa  
ja 
suojaa 
rauta-
tien 

Hieno 
jauhemainen 
liima
lisäpainon 
 ja rakeisen
materiaalin 
liimaukseen

 

Pienten
kohteiden 

pitämiseksi
paikoillaan

Lehtien  ja

siroteltavien  
aineiden 
liimaukseen

Dramaattisiin
lumimaisemiin

Cyanoliima muoveille
resiinille, metalleille

Pehmentää 
ja irrottaa
maalin
muoveista
hetkessä

deluxematerials.com

Valumaton 
rakoja 
täyttävä
cyanoliima

Siistiin
 kartonki-
tavaroiden 
liimaukseen

Tarkkaan  
liimaukseen

Savuöljy 

aito tuoksu 

Vaivaton
maiseman 

taustan
paperin 
liimaus

Muovisten 
rakenteiden 
rakojen 
täyttö

Nestemäinen
lisäpaino 
rautatien 
liikkuvalle 
kalustolle

Ei himmennä 

 kirkkaita 
ikkunoita

Näkymätön 
liitos ; ABS
styreeni, jne. 
lähes 
hajuton 
muovi

liima

Kuivuu

tahmeaksi
ruohon
tai
irto-
aineen

kiinnityk-
seen

Lisäpainon 
helppoon 

 

rautatiehen
liimaamiseen

Photograph by Peter Marriott

Ratakiskojen, 
rakennusten,
puiden ja 
kiinteiden  

kohteiden 
liimaamiseen 

Tekee 
luonnioliseng
veden

Luo 
aidon 

ruosteen
vaikutelman

Pitkät
tarkkuus- 
siveltimet 

Super ’Phatic!
Liima laserleikatulle
puulle

Speedbond 
Puun liimaus

Roket Cyano 
Pikaliima:puuliitokset, 

kattopaanut, ym

Scenic Water
Kodin nesteet 
hillot, ruoka, 
jne.

Liquid Gravity
Lisäpainoa verhoihin, 

tyynyihin, ym..

Decorator 
Glue

Verhoiluun,
kankaisiin

Tacky Wax
Esineiden pitäminen

paikoillaan

Sand ’n’ seal 
Puun tiivistys 
ennen maalausta

Scatter Grip 
Ruohon liimaus
puutarhaan, lehdet puihin

Scenic Shovelled &
Scenic Snow Kit

Aliphatic Resin 
Puu, huonekalut
Takes a stain

Glue ’n’ Glaze
Ikkunoiden 
liimaus

Solid Water
  Syvä vesi 

Wallpaper
Paste

Brush Magic

Matala vesi 
kylpyhuoneessa

Aqua Magic

Lorem ipsum

Siveltimien
puhdistus 
&puun 
käsittely
ennen 
petsausta

amme, allas, ym.
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Aero Tech
Epo non-drip for 
wood to GRP

ech
Epoxy non-drip for 
wood to GRP

Fusion
Kova 
kuormitus, peräsin, moottori
jne.

R/C Modellers 
Canopy Glue

Liimaa kirkkaat
muovi-ikkunat

Speed Epoxy II 
Kovaan kuormitukseen,

Super ’Phatic!
Puun liimaus 

muoviin

Aliphatic Resin

Vesitiivis liitos puuhun

Aero Aero TechTechT
Epoxy non-drip for Epoxy non-drip for 
wood to GRPwood to GRP

For wood with 

Plastic Magic 
10 Sec Cement
Muovikansi
runkoon

Sand ’n’ Seal 
Puun käsittely 
ennen maalausta

Fix ’N’ Flex

JJoustava

liimaus

Fusion

Wonderfill
Luja hiottava
puun muotojen täyte

Super’Phatic!
Puiset listat muoviin/ GRP 
runko

Liquid Gravity
Lisäpaino 

⅛” strip
outside
hull

pins

Super’Phatic!Super’Phatic!
Liquid Gravity
Ballast weight Ballast weight 

R/C Modellers 

For bonding clear
plastic windows

Plastic Magic 

Super Crylic!
Puun liimaus ja laminointi 
metallinen potkuriakseli rungossa 

liimaa ja vahvistaa laipiot
ym.

Tilaukset www.minimaailma.fi 
Myymälä: Liisankatu 15, 00170 HELSINKI,ks. aukioloajat nettisivulta

Puhelin: +358 45 787 16 204 
EMAIL: info@minimaailma.fi

Visit      to view numerous videos 
with useful tips and ways on how to use 
Deluxe Materials products

Lentokoneet

Veneet

Modellers: Please support 
your local model shop

Eze-Kote
Viimeistelyresiini
lasikuitukankaalle

Aeropoxy
Laminointi ja

siipien päällystys

Aerokote
Kiiltävä 

bensan-
kestävä,
moottorin
koteloon

Speed Epoxy II 
Lujiin liitoksiin
kannattimiin,
moottorin 
korvakkeisiin

Model Lite
Balsan ja
puun
täyteaine

R/C Modellers
Canopy Glue

Kirkas

Luja vaahdon 
täyte

Super ’Phatic!
Liima laserleikatulle puulle,
saranoille

Aliphatic Resin

Speedbond

Roket Cyano
Nopea liima

puu- 
rakenteisiin

Roket CyanoRoket Cyano

AerokoteAerokote

Eze-Kote

Aeropoxy

Speed Epoxy II 

Fix ’N’ Flex
Laitteiden kiinnitys 
vaahtoon
Fixing servos/undercarriage

R/C Modellers
Canopy Glue
Clear setting

Speed Epoxy II 
20min

Lisää työaikaa ja lujuutta
koneen takaosaan

Super ’Phatic!

Speed Epoxy II 
20min

Model Lite
Roket Cyano

WE SHOW YOU HOW
We would like to thank the many skilled modellers who publish work using our products or have helped us create this catalogue by contributing articles on techniques, 
photographs or videos that you will find on our YouTube Channel. If you would like to help us bring a project to life, have a photograph to send us or a new product 
idea, do email us from our website. In the meantime we hope to have helped you with a task or simply to enjoy your chosen hobby -  John & Vivienne Bristow       

R/C Modelling        Railway              Miniatures           Scale and plastics 
                       Gary Ritchie - USA
                         Bob Benjamin - USA
                     Andy Rann

Steve Schafer
Andy Sephton
Steve Woods
Roy Thompson
John Roper 

Peter Marriott
George Dent
Len Weal
Nick Duxfield
Wayne Merridew
Paul Whyte

Candy Chappill
Catherine Davies
Jenny Kelm

Jose Brito - Portugal
Frederik Astier - France
Nicholas Smith 
James Ashton 
Andy Argent
Simon Hammerton
Jezz Coleman

Download large A4 version from our website
www.deluxematerials.com

Bob Benjamin- 
Master Workshop, 

rcmodel.com

Deluxe Materials
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AD10
AD65
AD10
AD65
AD65
AD21
AD43

AD21
AD43

AD46
AD55

AD46
AD55
AD65
AD46
AD65
AD46
AD43
AD44
AD43
AD44

AD43

AD65 
AD43
AD61
AD57
AD21
BD1

AD65

AD43‡

AD21

AD43
AD44
AD43‡

AD43‡

AD43

AD26

AD61
AD10
AD75
AD74
AD43
AD44

AD10
AD65
AD65
AD43

AD19

AD46
AD55

AD46
AD81
AD65
AD46
AD65
AD44
AD43

AD64
AD63

AD23

AD65

AD61
AD57
AD57
BD1

AD65

AD43 
AD78
AD34

AD19  
AD43
AD43‡

AD43‡
AD78
AD78

AD26

AD61

AD75
AD74
AD21

AD65
AD23

AD23
AD19

AD46
AD34

AD46

AD19
AD46
AD19
AD44
AD43

AD23
AD64
AD19
AD23
AD19
AD65

AD57

AD57
AD23

AD65

AD78

AD78
AD65
AD23
AD19
AD43‡

AD43‡

AD65
AD78

AD26
AD81
AD78

AD75
AD74
AD21

AD77
AD83
AD62
AD77
AD83
AD62
AD55

AD46

AD46

AD19 
AD44
AD43

AD43

AD43

AD43
AD19
AD57

AD57
AD57
AD43

AD57

AD43‡

AD46
AD34
AD77
AD44
AD43‡

AD43‡

AD78
AD34

AD26
AD81
AD21

AD74

AD21

AD77 
AD83
AD62
AD55
AD46
AD77
AD83

AD46

AD46

AD19
AD44
AD43

AD19
AD23

AD19
AD23
AD65

AD57

AD57
AD23

AD23
AD34
AD43‡
AD23
AD46
AD78
AD23
AD43
AD43‡

AD43‡

AD23
AD43
AD44
AD78
AD26
AD81
AD78

AD74

AD21

AD46
AD77
AD8

AD55
AD62
AD46

AD46

AD77
AD46
AD46

AD46

AD46

AD46

AD57

AD21
AD46

AD46
AD78
AD46‡
AD78
AD46

AD46

AD43‡

AD46‡

AD55
AD46

AD26
AD81
AD55

AD74

AD21

AD46

AD46

AD44

AD46

AD46

AD46

AD46

AD57

AD21
AD23

AD46
AD81
AD46‡

AD46

AD46

AD46‡

AD46‡

AD81

AD26

AD78

AD21

AD77
AD46
AD46

AD46
AD19
AD19

AD19

AD19

AD57

AD21
AD23

AD46

AD23

AD46
AD78
AD19
AD46
AD46‡

AD46‡

AD81
AD78

AD26
AD81
AD61

AD74

AD21

AD77

AD44

AD19
AD44

AD19
AD44
AD46
AD19
AD57

AD57
AD43

AD43

AD43‡

AD46

AD43

AD44‡

AD44‡

AD44
AD78

AD26

AD78

AD74

AD21

AD43
AD65
AD43
AD65

AD43

AD43
AD65
AD57

AD57
AD43

AD43

AD43‡
AD78
AD46
AD21
AD46

AD78

AD43‡

AD43
AD78

AD26
AD78
AD78

AD75
AD74
AD21

AD64
AD19
AD23
AD23

AD64
AD63
AD57

AD21
BD1

AD78

AD43‡
AD78
AD34

AD46

AD78

AD43

AD23
AD78

AD26
AD78
AD34
AD81
AD74

AD21

AD19
AD43
AD19

AD57

AD21
AD23

AD43
AD34
AD43‡

AD34
AD78
AD19

AD43‡

AD43‡

AD78
AD65

AD78
AD26
AD34
AD81
AD74

AD21

AD65 
AD43
AD57

AD21
AD65

AD34

AD43‡

AD34
AD78
AD43

AD46‡

AD43‡

AD78

AD26
AD78
AD78

AD74

AD21

AD57

AD21
AD57

AD81
AD34
AD57

AD57

AD57

AD57

AD57

AD57

AD61
AD26
AD57

AD75
AD74
AD21

AD21
AD21

AD57

AD21

AD21

AD21

AD21

AD21

AD21

AD26

AD21

AD65
AD68
AD71
AD21

AD43‡

AD21

AD21

AD46‡

AD21

AD81
AD21

AD61

AD61

AD34

AD34
AD43‡
AD34
AD46
AD34

AD44‡

AD23
AD78
AD34
AD43

AD78

AD78

AD21

AD34

AD34

AD34

AD44‡
AD23
AD23
AD78
AD78

AD78
AD81
AD78
AD61
AD74

AD21

AD34

AD34
AD46
AD46‡

AD46‡

AD81
AD78

AD26
AD78
AD78
AD61
AD74

AD21

AD77

AD46‡

AD46‡

AD81

AD78
AD81
AD78
AD61

AD21

AD43‡
AD23‡
AD43‡
AD23
AD78

AD78

AD78

AD43‡

AD43‡

AD78

AD78

AD78

AD26
AD81
AD78

AD21

AD26

AD61

AD81
AD26
AD61

AD75
AD74
AD21

AD25

AD25

AD25

AD21

Balsa

Puu
Metalli

Styreeni
Muovi

Muovikorttit

ABS

Kirkas muovi
Polyesteri

Styreeni 

PETG

Acryyli

PVC valkoinen

PU resiini

Epoxy  grp

Polyesteri
Grp

Lasi
Keramiikka

Pahvi tai
Paperi  
Nahka

Lasikuitu

EPO
solumuovi

EPP solumuovi 
(kirkas)

Depron / Blue
Pink foam

Polykarbonaatti
Polyeteeni

Polypropyleeni
Nylon

Maalatut pinnat 

Huopa / Kangas

Korkki

Maan täytteet

Kupari etsaus

Balsa
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AD10 Speedbond for fast drying or AD08 Aliphatic for  
waterproof or better sanding quality.

AD19 Fusion
AD21 SuperPhatic!
AD23 SuperCrylic!
AD26 Decorator glue
AD25 Scatter Grip
AD34 Foam 2 foam
AD43 Roket Cyano but also consider AD44 AD45 

( ‡ with Tricky Stick applied to surface)
AD46 Roket Odourless
AD55 Glue n Glaze
AD57 Roket Card Glue
AD61 View Glue
AD62 Roket Plastic Glue or AD70 Plastic Kit Glue 
AD64 Aerot<ch epoxy
AD65 Speed 4min Epoxy 

(also available as AD68 20min, AD71 60min)
AD75 Ballast Bond 
AD74 Ballast Magic
AD77 Plastic Magic or slower set Plastic Magic 10 sec AD83
AD78 Fix n Flex
AD81 R/C Modellers glue or AD27 Tacky Glue
BD1     Aeropoxy
PETG  Polyethylene Terephthalate Glycol - commonly used 

for vacuum forming
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