UHU alleskleber/ universallim Twist & Glue

MI-1
Micro set
Opløsningsmiddel til
montering af decals
Kr. 49,00
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Cellulose lim med smart dispenser med flere funktioner.
som minimerer spild
Uundværligt til at lime laserbyggesæt,
samt pap, karton og papir
Limer også træmaterialer mm.
Pletter på kartondele kan væskes af med acetone
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Indeholder 100 gram
Kr. 39,00

MI-2
Micro Sole
blødgøringmiddel til
monterede Decals,
Blødgør bærefilmen så
den kan trykkes ind i
fordybninger fels bræderiller
og vanskelige overflader
Kr. 49,00

3M Photomount Permanent
Limer alt pap, karton og papir
Uundværligt til at lime tynde dele i
laserbyggesæt,
F.eks vinduesglas til vinduer,
bindingsværk , bræddebeklædning
Kan også anvende til løv på træer og
meget mere.
Pletter på kartondele kan væskes af med acetone

MI-7
Micro mask
Flydende afdæknings maske
Smøre på med pensel på dele
de rikke skal males. Kan renskæres
med skalpel for skarpe farveskift
Emnet males og masken pilles af n
år mailngen er tør
Kr. 49,00

Indeholder 200 gram
Kr. 189,00

Bindulin-RS 20 gr.
Vandbaseret hvid lim, der klæber på næsten alt!
Er let at dosere tørrer glasklart op.
Kr. 16,50

MI-9
Micro Kristal clear
Flydende vindues materiale.
Anvendes til fremstilling af
vinduesglas, og limning af
klare plastdele med usynlig fuge
Kr. 49,00

LUX DLE-90
Malingsfjerner til metaldele
Kan bruges til at fjerne påtryk på
visse metal biler mm
NB; anvendelse er på eget ansvar
Test på et usynligt sted på modellen,
inden arbejdet påbegyndes tilrådes!
Kr. 69,00

MI-10
Micro Liquid tape
Flydende tape til montering
af emner der skal kunne flyttes.
F.eks. figurer og andet tilbehør
Kr. 49,00

MI-12
Micro liquid decalfilm
Flydende decalfil
Smøres på decal der er gået i stykker
før montage
Kr. 49,00

Til alle laserbyggesæt anvendes celluloselim og Spraylim 3M Photomount
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