
Vysoce jakostní lepidla a přípravky firmy Fusion se staly nepostradatelnými pro většinu hobby i profesionálních aplikací. Lepený spoj má vysokou pevnost, která 
je často vyšší než lepený materiál. Fusion vyrábí dvousložková epoxidová lepidla s různě dlouhou dobou vytvrzení, kyanoakrylátová sekundová lepidla pro lepení 

nejrůznějších druhů materiálů, aktivátory, rozlepovače, atd.
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VYUŽITÍ LEPIDEL PODLE DRUHU MATERIÁLU A VLASTNOSTÍ LEPENÉHO SPOJE

Legenda:  Nejlepší kvalita lepeného spoje   Dobrá kvalita lepeného spoje
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Epoxy 5 min 250g
FS-G11/250

5 minutová epoxidová 
pryskyřice vhodná pro 
lepení kovů, keramiky, 
dřeva, betonu, skla. Plná 
pevnost je dosažena po 
6 hodinách.

Epoxy 30 min 250g
FS-G12/250

Epoxidové 30 minutové 
lepidlo určená k lepení 
sklolaminátových trupů 
letadel, lodních trupů, 
kovů, dřeva, pryže, hli-
níku, keramiky. Nejvyšší 
pevnost na plastech 
a sklolaminátu. Plná 
pevnost dosažena po 
18 hodinách.



LEPIDLA FUSION

ASTRA, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Tel.: 572 619 619,  e-mail: info@astramodel.cz

www.astramodel.cz

Vteřinové lepidlo řídké 20g
FS-G01/20

Vteřinové lepidlo řídké 50g
FS-G01/50

Vteřinové lepidlo střední 20g
FS-G02/20

Vteřinové lepidlo střední 50g
FS-G02/50

Vteřinové lepidlo husté 20g
FS-G03/20

Vteřinové lepidlo husté 50g
FS-G03/50

Vteřinové lepidlo na polystyren střední 20g
FS-G04/20

PVA lepidlo 250ml
FS-G09/250

Řídké vteřinové lepidlo, 
snadno zateče do každé 
spáry, vpije se hluboko 
do balsy a drží během 
několika sekund. Aplikaci 
lze provádět i stisknutím 
ploch k sobě a nanesením 
lepidla jen po obvodu do 
spáry. Dostupné v gramáži 
20 a 50g.

Řídké vteřinové lepidlo, 
snadno zateče do každé 
spáry, vpije se hluboko 
do balsy a drží během 
několika sekund. Aplikaci 
lze provádět i stisknutím 
ploch k sobě a nanesením 
lepidla jen po obvodu do 
spáry. Dostupné v gramáži 
20 a 50g.

Vteřinové lepidlo střední 
hustoty. Uplatnění najde 
i v případech, kdy lepidlo 
musí překlenout mezery. 
Lepidlo se aplikuje na 
jeden povrch, obě části 
pevně spojí asi na 5-15 
sekund. Dostupné v 
gramáži 20 a 50g.

Husté vteřinové lepidlo je 
nejlepší volbou pro lepení 
plastových modelů, včetně 
lexanu. Lepidlo dokáže vel-
mi dobře vyplnit mezery a 
doplnit chybějící části. Po 
vytvrzení jej lze opracovat 
a opravené části uvést do 
původního stavu, v jakém 
byly před opravou. Dostup-
né v gramáži 20 a 50g.

Vteřinové lepidlo na poly-
styren střední konzistence. 
Lepí o 2 až 3 sekundy 
později, než standardní 
vteřinová lepidla. Výborně 
lepí i pěnový polystyren, 
depron a dřevo.

Vteřinové lepidlo střední 
hustoty. Uplatnění najde 
i v případech, kdy lepidlo 
musí překlenout mezery. 
Lepidlo se aplikuje na 
jeden povrch, obě části 
pevně spojí asi na 5 - 15 
sekund. Dostupné v 
gramáži 20 a 50g.

Husté vteřinové lepidlo je 
nejlepší volbou pro lepení 
plastových modelů, včetně 
lexanu. Lepidlo dokáže vel-
mi dobře vyplnit mezery a 
doplnit chybějící části. Po 
vytvrzení jej lze opracovat 
a opravené části uvést do 
původního stavu, v jakém 
byly před opravou. Dostup-
né v gramáži 20 a 50g.

Víceúčelové lepidlo odolné 
proti vodě. Určeno k lepení 
papíru, dřeva, textilu atd. 
Po zatvrdnutí je spoj čirý.

Alifatické lepidlo 250ml
FS-G10/250

Lepidlo na šrouby střední pevnost 10ml
FS-G06/10

Lepidlo na šrouby vysoká pevnost 10ml
FS-G07/10

Aktivátor ve spreji 200ml
FS-G05/200

Aktivátor ve spreji 63ml
FS-G05/63

Lepidlo s vynikajícími 
brusnými vlastnostmi. 
Vhodné k lepení porézních 
materiálů.

Speciální fixační lepidlo 
na zajištění šroubů, které 
zamezuje samovolnému 
uvolnění šroubového spoje. 
Lepidlo má střední pevnost.

Speciální fixační lepidlo 
na zajištění šroubů, které 
zamezuje samovolnému 
uvolnění šroubového spoje. 
Lepidlo má vysokou 
pevnost.

Aktivátor zvýšením pH 
zlepšuje polymeraci vteřino-
vých lepidel. Lepené spoje 
budou mít díky použití 
aktivátoru i vyšší pevnost. 
Aktivátor je dodáván ve 
spreji o objemu 200ml. 
K aktivaci lepidla dojde 
v 6 až 8 sekundách.

Aktivátor s pumpičkou a 
štětečkem zvýšením pH 
zlepšuje polymeraci vteřino-
vých lepidel. Lepené spoje 
budou mít díky použití 
aktivátoru i vyšší pevnost. 
Aktivátor je dodáván v 
nádobě s rozprašovačem 
a stětečkem. K aktivaci 
lepidla dojde v 6 až 8 
sekundách.

Aktivátor zvýšením pH 
zlepšuje polymeraci vteřino-
vých lepidel. Lepené spoje 
budou mít díky použití 
aktivátoru i vyšší pevnost. 
Aktivátor je dodáván ve 
spreji o objemu 63ml. 
K aktivaci lepidla dojde 
v 6 až 8 sekundách

Rozlepovač vteřinových lepidel 20ml
FS-G08/20
Rozlepovač vteřinových 
lepidel změkčí lepený spoj 
sekundovým lepidlem a 
tak dokáže slepené díly 
rozlepit.

Aktivátor s pumpičkou a štětečkem 20ml
FS-G05/20


