Filmoplast – tuotteet
Saksalaisen Neschenin korkealaatuiset kiinnityskalvot

Filmoplast P
-

hyvin ohut läpinäkyvä teippi, joka on kehitetty
erityisesti arkistoille ja kirjastoille
repäisynkestävä
teipin päälle on mahdollista kirjoittaa,
valokopiossa näkymätön

-

20 g/m² kestävä, pehmeä paperi
paperi kemiallisesti valmistettua massaa, ei ligniiniä
kalsiumkarbonaatilla puskuroitu akryyliliima, pH 8.5
kellastumaton (sertifikaatti 23/50-2, DIN 50014)

-

ei liuottimia

rulla 2,0 cm x 50 m

tuotenumero: 25360

à 20,50 €

(16,53 €)

rulla 4,0 cm x 50 m

tuotenumero: 25361

à 39,90 €

(32,18 €)
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Filmoplast P 90
-

läpinäkymätön monikäyttöinen paperiteippi
kestävä, mutta myös helposti poistettavissa
paperi 50 g/m² valkoinen , ikääntymistä kestävä ja
kellastumaton (sertifikaatti 23/50-2, DIN 50014)
kalsiumkarbonaattipuskuri, pH 8.5

Filmoplast P 90 Plus
-

tuote on kehitetty kehystäjien toiveesta: liimakerros
on paksumpi ja siten kestävämpi ja lujempi

P 90
rulla 2,0 cm x 50 m
P 90 Plus
rulla 2,0 cm x 50 m

tuotenumero: 25454

à 21,00 € (16,94 €)

tuotenumero: 26018639 à 21,50 € (17,34 €)

Filmoplast SH
Luja tekstiiliteippi, jota käytetään esimerkiksi kirjasidosten vahvistamiseen. Rayon-kuidusta valmistettu
valkoinen teippi on repäisynkestävä, ja sen akrylaattipohjainen liima on stabiili ja elastisena pysyvä
dispersio. Liiman pH n. 7.

rulla 1,3 cm x 25 m
rulla 2,0 cm x 25 m
rulla 3,0 cm x 25 m

tuotenumero: 26322
tuotenumero: 26323
tuotenumero: 26324

à 11,50 € (9,27 €)
à 16,80 € (13,55 €)
à 28,00 € (22,58 €)
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Filmoplast R
-

-

helppokäyttöinen liimakalvonauha
liimakalvo kiinnitetään
paperille lämpölusikalla repeämän tai hauraan kohdan päälle
käyttökelpoinen erityisesti modernille materiaalille kuten
sanomalehti, aikakauslehtipaperi

-

pohjana hyvin läpikuultava, pitkäkuituinen 8,5 g/m²
japaninpaperi
liimakerros: lämmöllä aktivoitava akryyliliima: ei pehmentimiä,
ei kellastu tai ikäänny (ikäännyttämisstandardi PTS
Papiertechnische Stiftung München, Heidenau PBA-No.
21.495/3)
liimassa magnesiumkarbonaattipuskuri
lämpölusikan kuumuuden oltava min. 100 ®C
liimakalvo voidaan poistaa veden tai alkoholin avulla

-

hyllystä leveydet 2 cm ja 31 cm, saatavilla myös muita leveyksiä, max. 62 cm

-

rulla 2,0 cm x 50 m
rulla 31,0 cm x 50 m
metreittäin leveys 31 cm

tuotenumero: 26200
tuotenumero: 26201
tuotenumero: 26201-1

à 16,80 € (13,55 €)
à 198,00 € (159,68 €)
à 6,20 € (5,00 €)

Filmoplast T
-

-

happovapaa rayon-kuituinen kangasteippi, värjätty
luonnonväreillä
käytetään mm. kirjankorjauksessa: teipillä voi vahvistaa ja
päällystää kirjan selkää, saumoja ja taivetta sekä tukea
vihkoja ommeltaessa käsin
soveltuu myös kehysten pölytiivistämiseen
kolme värivaihtoehtoa: valkoinen, harmaa ja musta
rullan mitat ovat 30 mm x 10 m

valkoinen
harmaa

tuotenumero: 25387
tuotenumero: 25388

à 11,30 € (9,11 €)
à 11,30 € (9,11 €)

musta

tuotenumero: 25386

à 11,30 € (9,11 €)
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Gudy 831
-

kaksipuolinen liimakalvo
voimakas liimaus
soveltuu erityisesti valokuvien ja valokuvatulosteiden (mustesuihku ja digituloste) taustaamiseen
myös karheille ja strukturoiduille pohjamateriaaleille
tuote täyttää valokuva-aktiviteettitestin (PAT) vaatimukset
asetellaan manuaalisesti, kantajana 44 g/m² valkoinen korkealaatuinen paperi

rulla 20 cm x 10 m
rulla 40 cm x 10 m

tuotenumero: 26371
tuotenumero: 26374

à 24,00 € (19,35 €)
à 47,00 € (37,90 €)

Kauttamme myös muut Neschnenin (www.neschen.com) muut Gudy-liimakalvot
taustaamiseen sekä kirjansuoja- ja kehystystuotteet!
Suluissa arvonlisäveroton (24%) hinta. Hinnasto 10.4.2020.
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