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PUHDISTUSTARVIKKEET 
 

LASIKUITUKYNÄT ELI RAAPEKYNÄT 

- käyttökohteet: metallit, puu, muovit, keramiikka, kivi, betoni, lasi… 

- pintojen puhdistus, kiillotus, hionta, irrotus, purseenpoisto, ruosteenpoisto jne.  

 

• lasikuitukynä, jossa kierretty naruvarsi 

pituus 20 cm 

 

terän halkaisija 10 mm 

tuotenumero: 20010CO à 12,60 € (10,16 €) 

 

terän halkaisija 20 mm  

tuotenumero: 20020CO à 17,85 € (14,40 €) 

 

terän halkaisija 30 mm  

tuotenumero: 20030CO à 25,20 € (20,32 €) 

          

 

• säiliömallinen lasikuitukynä 

 

terän halkaisija 2 mm 

tuotenumero: 18000 à 12,70 € (10,24 €) 

 

varaterät 12 kpl 

tuotenumero: 22180    à 15,50 € (12,50 €) 

 

terän halkaisija 4 mm 

tuotenumero: 14000    à 10,50 € (8,47 €) 

http://www.museoidenhankintakeskus.fi/page/12/tuotteemme
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varaterät 24 kpl 

tuotenumero: 22140 22,70 € (18,31 €) 

 

terän halkaisija 8 mm  

tuotenumero: 24000  à 27,00 € (21,77 €) 

 

varaterät 1 kpl  

tuotenumero: 22240 à 13,50 € (10,89 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Messinkisivellin 

 

- Messinkisivellin sopii pintojen puhdistukseen, kiil-
lotukseen, hiontaan, purseen- ja ruosteenpoistoon 
jne. 

- Kätevä pienikokoisten ja ahtaiden alueiden käsitte-
lyssä 

- Käyttökohteeksi sopii erityisesti metalli, mutta 
myös muut materiaalit 

- Kokeile messinkisivellintä aina ensin kohteen nur-
jalle puolelle tms. näkymättömään paikkaan 

- Messinkisiveltimiin on mahdollista hankkia varate-
riä. 

- Terän leveys 4 mm 
 

 

Messinkisivellin      tuotenumero: 44000          à 12,60 € (10,16 €) 

Varaterä                   tuotenumero: 22401 à 1,50 € (1,21 €) 
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• Fosfori-pronssiharja 

 

Erityisesti konservointi- ja entisöintitarkoituk-
siin tarkoitettu harja. Harjalla voidaan poistaa 
metalliesineen korroosiokerrostumaa tai kiil-
lottaa pintaa. Harjaa voidaan myös käyttää 
kiillotukseen tarkoitettujen aineiden kanssa. 
 
Harjoja on käytetty hyvin tuloksin historiallis-
ten rakennuspintojen puhdistukseen. Harjassa 
on vahvat fosforipronssiharjakset, jotka ovat 
tiiviisti kiinni kovapuuvarressa. Käytössä kaikki 
harjakset liikkuvat yksikkönä taaten turvallisen 
naarmuttamattoman kivipintojen puhdistuk-
sen.  
 

tuotenumero: 26380041      à 63,00 € (50,81 €) 

 

 

 

 

PUHDISTUSSIENET JA -MASSAT 

 

 

• Kuivapuhdistussieni,  

materiaali: vulkanisoitu luonnonkumi 

koko: 7,6 x 15,2 x 4,5 mm  

 

tuotenumero: 29611000       à 9,35 € (7,54 €) 

 

 

• Luonnonsieni, 85 mm 

Pesu- ja puhdistuskäyttöön mm. tekstiilien konservoinnissa.  

 

tuotenumero: 22404 à 11,50 € (9,27 €) 
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• Puhdistustyyny   

Pölyisten, likaisten ja homeisten paperimateriaalien puhdis-

tukseen. Ravistele ja taputtele tyynyä kevyesti pinnan päällä 

– paperille laskeutuva puuteri imee itseensä lian ja epäpuh-

taudet. Pyyhi lopuksi aine pois siveltimellä tai pehmeällä har-

jalla. 

 

tuotenumero: 27821004   à 6,00 € (4,84 €) 

 

 

 

  

 

• Wishab / Akapad -kuivapuhdistussienet 

  

kova sieni 

tuotenumero: 27824121 

à 13,65 € (11,01 €)  

pehmeä sieni 

tuotenumero: 27824101 

à 12,10 € (9,76 €) 

valkoinen sieni (herkät materiaalit) 

tuotenumero: 27824151 

 à 16,80 (13,55 €) 

               

                                 

•   Crepe Rubber” Cement Pick Up” 

Paperikonservaattorin ystävä: poistaa 

tehokkaasti mm. teipin liimajäämät. 

Toimii paperin lisäksi muillakin pinnoilla. 

Materiaali: luonnonkumi 

Koko: 50 x 50 mm 

tuotenumero: 222350 à 5,00 € (4,03 €) 
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• Sakura-pyyhekumi 

 

Vaatii hyvin vähän painetta. Ei murusta; kaikki irtoava 

kumimateriaali sitoutuu kimpuiksi, jotka on helppo pois-

taa. Ei hiero likaa takaisin paperiin. Kumitettava  

jälki ei tahraa tai leviä. 

Koko: 59 x 23 x 10,5 mm 

 

tuotenumero: 23820020 à 2,90 € (2,34 €) 

 

 

• Groomstick-puhdistusmassa 
Tehokas kohdetta vahingoittamaton massa, joka  

irrottaa esimerkiksi noen, hiilen, väriliidun, homeen,  

pölyn, lian ja rasvan. Voidaan käyttää erityisesti paperi-

materiaalille. Neutraali pH, ei jäämiä. Voidaan käyttää 

myös käsien puhdistamiseen rasvoista 

 

tuotenumero: 26380002 à 29,80 € (24,03 €) 

 

 

• Absorene 425 g 
Koostumukseltaan muovailuvahaa muistuttava Ab-

sorene Paper and Book Cleaner soveltuu paperipoh-

jaisen taiteen, kirjojen ja vaikkapa tapettien kuiva-

puhdistukseen. Aineesta muotoillaan tarkoitukseen 

sopiva pala, jolla painellaan tai pyyhitään puhdistet-

tavaa pintaa. Käytössä Absorene-pala murenee pyy-

hekumin tapaan, ja muruset voi pyyhkiä pois. Han-

kaamaton materiaali poistaa tehokkaasti pintalikaa. 

Tuote soveltuu myös homepuhdistukseen, koska se 

ei pölyä, vaan sitoo lian itseensä. 

 

Seos on alkoholia sisältävä polymeerimassa. Se ei si-

sällä tärkkelystä eikä öljyjä. Massan ei ole todettu 

jättävän jälkiä tai jäämiä puhdistettavaan kohtee-

seen. 

 

             tuotenumero: 20011500 à 17,00 € (13,71 €) 
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• Kumipulveri 900 g 

- Kumipulveria käytetään paperimateriaalin puhdistamiseen. Pulveri 

imee likaa ja pölyä paperista. 

- Kumipulveria sirotellaan puhdistettavan kohteen päälle. Pulveria lii-

kutellaan kevyesti kohteen pinnalla esim. vuohenkarvasiveltimellä. 

Kun alue on puhdas, jäännös harjataan pois.  

 

tuotenumero: 27821000 à 26,30 € (21,21 €) 

 

 

 

 

HARJAT JA SIVELTIMET 

• Pehmeä, valkoinen museoharja 

vuohenharjas, lakattu puuvarsi 

kokonaispituus 220 mm 

   

tuotenumero: 275100  

à 18,90 € (15,24 €) 

 

• Kirjansitojan harja 

Sopii erityisesti kirjojen keskitaitteen 

puhdistamiseen. 

Sianharjas 40 mm.  

Mitat: 200 x 50 x 10 mm 

             tuotenumero: 2864625 
à 38,50 € (31,05 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   www.museoidenhankintakeskus.fi                                   info@museoidenhankintakeskus.fi 
Sivu 7 / 10 

 

 

• Japanilaiset Hake – siveltimet 

- käyttökohteet: hellävarainen kuivapuhdistus, pesu, pintaliimaus, taustaus, liimaus, liuos-

ten levittäminen, herkät pinnat 

- pehmeät, valkoiset harjakset (vuohi) 

- pintakäsittelemätön puinen varsi, jonka pituus on 30 cm 

 

leveys 29 mm  

tuotenumero: 268000C4  

à 24,00 € (19,35 €) 

 

leveys 38 mm  

tuotenumero: 268000C5  

à 32,50 € (26,21 €) 

 

leveys 76 mm  

tuotenumero: 26800B30  

à 57,00 € (45,97 €) 

 

 

Ebake-siveltimet 

 

nr. 1 leveys 13 mm  tuotenumero: 212413 à 20,00 € (16,13 €) 

nr. 3 leveys 30 mm tuotenumero: 212430 à 26,00 € (20,97 €) 

nr. 4 leveys 42 mm tuotenumero: 212442 à 32,30 € (26,05 €) 

nr. 6 leveys 70 mm tuotenumero: 212470 à 46,00 € (37,10 €) 

nr. 7 leveys 85 mm tuotenumero: 212490 à 62,70 € (50,56 €) 

 

 

 

MUUT 

 

• Pölypuhallin  

 

Pölypuhallin poistaa pölyn ja pienet roskat ilman pintakos-

ketusta. Soveltuu hyvin herkkien kohteiden ja ahtaiden 

paikkojen puhdistukseen. 

Nokan pituus 5 cm. 

 

tuotenumero: 28864000 à 8,00 € (6,45 €) 
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• Museum Vac – museoimurin vaihtosäiliö 

 

- Museum Vac Disposable Cartridge Filter 

- sisältää HEPA-filtterin 

 

tuotenumero: 25614300 à 32,00 € (25,81 €) 

 

 

 

• Hajunpoistaja kirjoille ja tekstiileille, 500 g  

Pelletit imevät hajuja ja kosteutta mm. papereista ja 
tekstiileistä. Ne poistavat myös tunkkaisuutta sekä ho-
meen ja tupakan hajua. 

Pelletit ovat hyvin imukykyisiä ja myrkyttömiä. Ne ovat 
täyttä luonnonmateriaalia. 

1. Laita astian pohjalle pellettejä ja kohde astiaan. Tar-
vittaessa kohteen suojana voidaan käyttää esim. kui-
tukangasarkkia.  

2. Sulje astia tiiviisti ja anna kohteen olla astiassa vä-
hintään kaksi viikkoa. Tarvittava käsittelyaika riippuu 
hajun voimakkuudesta. 

Pelletit säilyttävät imutehonsa jopa kuuden kuukauden ajan. 

               
               tuotenumero: 21471600 à 31,50 € (25,40 €) 
 

• Valmis vanutuppopuikko, 100 kpl / pk 

 

Hyvä imukyky, tuppo 100 % puuvillaa.  

Puupuikko 15 cm. 

      tuotenumero: 2510800 à 2,65 € (2,14 €) 
 

 



                   www.museoidenhankintakeskus.fi                                   info@museoidenhankintakeskus.fi 
Sivu 9 / 10 

 

• Kiillotusliinat metalleille 

 

Hellävaraiset puhdistusliinat on tarkoitettu metal-

liesineiden kiillottamiseen. Liinat ovat 100 % puu-

villaa ja ne on valmiiksi kyllästetty kullekin materi-

aalille tarkoitetulla kiillotusaineella.  

 

Mikäli et ole käyttänyt tuotetta aiemmin, kannat-

taa aluksi tilata vain yksi kappale ja selvittää sillä 

liinan sopivuus käyttökohteelle.  

 

Liinalla esinettä hangataan lempeästi. Kannattaa varsinkin alussa olla varovainen ja aloittaa 

huomaamattomasta paikasta. Liinassa on hopean hapettumista ja tummumista estävä ja 

poistava impregnoitu aine, eli liinaa ei missään nimessä kannata pestä. Liinaan tarttuu käy-

tössä tummaa likaa, mutta se ei käyttöä haittaa vaan liinaa voi käyttää hyvin aika pitkään-

kin.  

 

Jos hopeaesineelle halutaan tehdä voimakkaampia toimenpiteitä, suositellaan ehdotto-

masti konservaattorin puoleen kääntymistä. Voimme tarvittaessa suositella asiaan perehty-

nyttä konservaattoria. 
 

Messingin ja kuparin kiillotusliina 22 x 32 cm  tuotenumero: 238607 

Hopean kiillotusliina 35 x 30 cm   tuotenumero: 238502 

Kullan ja platinan kiillotusliina 23 x 30 cm  tuotenumero: 238402 

 

à 5,00 € (4,03 €) 

 

 

 

• Bioclean L 1 l 

  Bioclean L (entinen Durolith) on tarkoitettu mikro-

bikasvuston, kuten jäkälien, levien ja sienten pois-

toon ja puhdistukseen rakennuspinnoilta ja veis-

toksista. Tuotetta voidaan käyttää myös ennalta-

ehkäisemään kasvustoja. Soveltuu betoni-, kipsi-, 

rappaus- ja kivipinnoille. Durolith Bioclean L ei vai-

kuta kohteen ulkonäköön.  
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− litiumhydroksidi 

− käytettävä suojahanskoja ja -laseja 

− toimitustavassa ja kuluissa otetaan huomioon vaarallisen aineen kuljetussäädökset (VAK) 
 
tuotenumero: 231404 à 52,00 € (41,94 €) 

 

 

 

Suluissa hinta ilman arvonlisäveroa (24 %). Hinnasto 8.3.2022. 

http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/31404_MSDS.pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/31404_MSDS.pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/31404_MSDS.pdf
http://www.kremer-pigmente.com/media/pdf/31404_MSDS.pdf

