KONSERVOINTIKALVOT, -KANKAAT JA –
PAPERIT
Useimmista tuotteista saatavilla näytepala!

•

Valkoinen, erityisvahva silkkipaperi 24 g/m²
- pH 6,3, puskuroimaton
- toinen puoli on sileä ja kiiltävä, sopii myös pastellien suojaukseen
- kestävä ja vahva, hyvä repäisylujuus
- arkistokelpoinen, happovapaa paperi
rulla: 1 x 500 m
tuotenumero: 622005 à 201,00 € (162,10 €)

•

Valkoinen silkkipaperi 21 g/m²
- happovapaa, pH 8.0–9.5
- kalsiumkarbonaattipuskuri
- ei optisia kirkasteita
- arkistokelpoinen paperi, P.A.T.testattu (Photographic Activity Test),
standardi ISO 18916
rulla 1 x 500 m
tuotenumero: 201031
à 240,00 € (193,55 €)

•

Valkoinen silkkipaperi arkkeina 24 g/ m²
- happovapaa, pH 6.5-7.5
- puskuroimaton
arkkeina 500 kpl
arkkikoko 60 x 100 cm
tuotenumero:
622004 24 g/ m²
à 165,00 € (133,06 €)
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Pitkäkuituinen imupaperi on kestävä ja sillä on erinomainen märkälujuus.
Imee nestettä yli kaksi kertaa painonsa verran. Happo- ja puuvapaa, ei
päällystettä tai optisia kirkasteita. pH 6.5–7.5

•

imupaperi 220 g/m²
rullan leveys 1,0 m, rulla 50 m
tuotenumero: 237424
à 351,00 € (283,06 €)
5 x 1,0 m
tuotenumero: 237424-5
à 45,00 € (38,31 € €)

•

imupaperi 150g/ m²
rullan leveys 1,2 m, rulla 25 m
tuotenumero: 24551
à 235,00 € (189,52 €)
5 x 1,2 m
tuotenumero: 24551-1
à 58,00 € (46,77 €)

•

Kuitukangas, joka sopii erinomaisesti konservointiin ja suojaukseen
Kangas on valmistettu erityisellä paperikoneella, joka ei tee kankaaseen
lainkaan havaittavaa kuitusuuntaa. Kankaan rakenteessa ei ole kerroksia,
joten siinä ei ole jännitteitä aiheuttavia rakenne-eroja. Kangas myös repeää
tarvittaessa kaikki suuntiin yhtäläisesti. Ohuempi laatu soveltuu
läpikuultavuutensa ansiosta myös hyvin taustaamiseen. Kuitukangasta voi
myös värjätä.
- erinomainen kestävyys
- kemiallisesti erittäin stabiili ja resistentti
ikääntymistä vastaan
- erinomainen märkä- ja taittolujuus
- pH n. 7.0, ei puskurointia
- valmistettu pitkäkuituisesta manillahampusta
(abaca)
- rulla 1 x 100 m
9 g/m² rulla
tuotenumero: 2050
19 g/ m² rulla
tuotenumero: 2053

à 439,00 € (354,03 €)
à 355,00 € (286,29 €)
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•

Filmoplast R –lämpökalvo
Läpikuultava, pitkäkuituinen 5 g/m² japaninpaperi, jossa lämmöllä aktivoitava
akryyliliima. Manillakuitu, lisäksi alhainen määrä märkälujuutta lisäävää
hartsia. Ei ligniiniä, hemiselluloosaa, valkaistu ilman klooria. Katso tekniset
lisätiedot Filmoplast-tiedostosta.
Myös kätevässä teippimuodossa. Filmoplast-lämpökalvoa on kiitetty siitä, että
se sulautuu korjattavaan materiaalin kauniimmin kuin perinteinen, paksumpi
lämpökalvo.
rulla 2,0 cm x 50 m
rulla 31 cm x 50 m
metreittäin, leveys 31 cm

•

tuotenumero: 26200
à 16,80 € (13,55 €)
tuotenumero: 26201
à 198,00 € (159,68 €)
tuotenumero: 26201-1 à 6,20 € (5,00 €)

Beva-kalvo 371, 63,5 µm
Läpinäkyvä liimakalvo, jota päällystää valkoinen silikonipaperi,
tukimateriaalina Mylar-kalvo. Kiinnitetään lämpölusikan tai
kuumailmapuhaltimen avulla. Beva-kalvo ei sisällä liuottimia ja liimausteho
aktivoituu vain lämmön vaikutuksesta. Liimaus voidaan poistaa esim. asetonin
avulla, mikäli kohde sen kestää. Myydään rullana ja metreittäin, leveänä
arkkina että nauhana.
leveä rulla 6 m, leveys 0,69 m
tuotenumero: 2695371
à 345,00 € (278,23 €)
metreittäin
tuotenumero: 2695371-1
à 65,00 € (52,42 €)
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kapea rulla 18 m, leveys 13 mm
tuotenumero: 26953050
à 29,00 €/m (23,39 €)
metreittäin
tuotenumero: 26953705-1 à 3,50 €/m (2,82 €)
•

Sefar Textile Restoration Fabric (aiemmin nimillä Tetex ja Stabiltex)
Polyesterikangas, jota käytetään haurauden
kankaiden tukemiseen ja taustaamiseen
Crepelinen tapaan. Tetex on kuitenkin laadultaan
lujempaa.
khaki (vaaleanruskea/maitokahvi) 4.3
tuotenumero: 251000
à 74,00 (59,68 €)
Lev. 1,02 m

•

Hollytex non-woven 100 % polyesterikangas
Erittäin sileä ja nukkaantumaton nonwoven-kuitukangas, jota on saatavilla
neljää eri vahvuutta. Happovapaa, suuri vetolujuus. Monipuolinen tuote paperija tekstiilikonservoinnin eri vaiheissa: taustaus, välilehdittäminen,
massapaikkaus, kuivaus. Päästää veden läpi välittömästi.
31 g/m2
rulla 25 x 1,0 m tuotenumero: 237231
metreittäin
tuotenumero: 237231-1

à 430,00 € (346,77 €)
à 21,00 € (16,94 €)

34 g/m2
rulla 25 x 1,0 m tuotenumero: 24923257
metreittäin
tuotenumero: 24923257-1

à 334,00 € (269,35 €)
à 19,00 € (15,32 €)

71 g/m2
rulla 25 x 1,22 mtuotenumero: 24923242
metreittäin
tuotenumero: 24923242-1

à 511,00 € (412,10 €)
à 24,00 € (19,35 €)

80 g/m2
rulla 25 x 1,0m tuotenumero: 237265
metreittäin
tuotenumero: 237265-1

à 492,00 € (396,77 €)
à 27,00 € (21,77 €)
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•

Reemay 100 % polyesterikangas
Happovapaa non-woven-kuitukangas, jota saatavana kahdella vahvuudella.
Säilyttää fyysiset ominaisuutensa ja mittasuhteensa myös kastuessaan.
Hollytexiä huokeampi ja karkeampi vaihtoehto. Saatavilla kaksi vahvuutta.
34 g/m²
rulla 25,0 x 1,50 m
HUOM! ERIKOISLEVEÄ
tuotenumero: 24922014
à 113,00 (91,13 €)
metreittäin tuotenumero: 24922014-1
à 8,00 € (6,45 €)
71 g/m²
rulla 25,0 x 1,04 m
tuotenumero: 24922024
à 99,00 € (79,84€)
metreittäin tuotenumero: 24922024-1
à 6,50 € (5,24 €)

•

Mylar / Melinex –polyesterikalvo
Kirkas polyesterikalvo, josta ei erity kemikaaleja.
Haurastumaton, stabiili materiaali, joka sopii
erinomaisesti konservoinnin eri vaiheisiin sekä
säilytykseen.
vahvuus 12 µm
ainoastaan rullana
rulla 100 x 1,52 m

tuotenumero: 2415-12
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•

vahvuus 50 µm
metreittäin, leveys 1,07 m
rulla 20 x 1,07 m

tuotenumero: 241550-1
tuotenumero: 241550

à 5,80 € (4,68 €)
à 94,50 € (76,21 €)

vahvuus 75 µm
metreittäin, leveys 1,1 m
rulla 20 x 1,07 m
metreittäin, leveys 1,25 m
rulla 25 x 1,25 m

tuotenumero: 241575-1
tuotenumero: 241575
tuotenumero: 238575-1
tuotenumero: 238575

à 8,40 € (6,77 €)
à 131,00 € (105,65 €)
à 10,50 € (8,47 €)
à 220,00 € (177,42 €)

vahvuus 100 µm
metreittäin
rulla 20 x 1,07 m

tuotenumero: 2415100-1 à 9,45 € (7,62 €)
tuotenumero: 2415100
à 165,00 € (133,06 €)

vahvuus 125 µm
metreittäin, leveys 1,22 m
rulla 25 x 1,22 m
metreittäin, leveys 1,1 m
rulla 50 x 1,07 m

tuotenumero: 238512-1 à 14,90 € (12,02 €)
tuotenumero: 238512
à 301,00 € (242,74 €)
tuotenumero: 2415125-1 à 11,55 € (9,31 €)
tuotenumero: 2415125
à 401,00 € (323,39 €)

Silikonipaperi, 70 g/m²
Valkoinen paperi, molemmin
puolin tarttumaton pinta, vedenpitävä.
Tarpeellinen, kun halutaan estää sideaineiden tarttuminen vastakkaiselle
pinnalle. Rulla 50,0 x 1,04 m.
tuotenumero: 237500
10 m pala
tuotenumero: 237500-1

à 298,00 € (240,32 €)
à 74,00 € (59,68 €)

Silikonipaperi, ainoastaan toisella puolella päällystetty pinta, 90 g/m²
rulla 50,0 x 1,1 m
10 m pala

tuotenumero: 237522
tuotenumero: 237522-1
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•

Silikonilla päällystetty polyesterikalvo, 23 µm
rulla 25 m
metreittäin, leveys 1,02 m

•

tuotenumero: 25340023
tuotenumero: 25340023-1

à 124,00 € (100,00 €)
à 5,75 € (4,64 €)

Tyvek 43 g/m²

Tyvek-kangasta käytetään taideteosten
suojaamiseen ja pakkaamiseen. Kankaan pinta
on likaa hylkivä, nukkaamaton, hankaamaton ja
vedenpitävä. Kangas ei sisällä täyte- eikä
sideaineita eikä siitä erity haitallisia kaasuja.
Tyvek sopii käytettäväksi uudelleen, ja se on
myös kierrätyskelpoinen. Dupont Tyvek 1443R
43 g/m2 145 micron.
rulla 25,0 x 1,52m
metreittäin

•

tuotenumero: 22121422
tuotenumero: 22121422-1

à 115,00 € (92,74 €)
à 7,90 (6,37 €)

Viledon non-woven polyesterikangas
Tämä polyesterikuitukangas on vettä läpäisevä ja se
pysyy mitanpitävänä myös märkänä. Kangas kestää
liuottimien käytön. Termisesti sidotun
polyesterikankaan kuidut ovat pitkittäin suunnatut.
Saatavilla on kahta eri vahvuutta: 30 ja 60 g/m².
Kalvo muistuttaa venäläistä Mikalent (Mikolent) –
kangasta. Pinta on sileä ja liukas; kangas ei takerru
eikä siitä irtoa kuituja. Sopivia käyttökohteita ovat
esimerkiksi paperipohjaisen teoksen prässäys ja pastellimaalausten suojaus.
Voidaan käyttää myös maalausten pigmenttien kiinnityksessä – kun
maalikerros on vakaa, tukikangas voidaan poistaa jälkiä jättämättä. Sopii
teosten säilytykseen ja pakkaamiseen.
Rulla: 50 m x 1 m, myydään myös metreittäin.
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•

Viledon 30 g/m²
metrihinta

tuotenumero: 237330
tuotenumero: 237330-1

à 268,00 € (216,13 €)
à 7,30 € (5,89 €)

Viledon 60 g/m²
metrihinta

tuotenumero: 237360
tuotenumero: 237360-1

à 365,00 € (294,35 €)
à 9,30 € (6,69 €)

Goldbeater's skin
Erittäin ohutta, läpinäkyvää suolikalvoa
pergamenttien paikkaukseen ja vahvistamiseen.
Palan koko 600 mm x 170 mm.
tuotenumero: 242186
à 69,00 € (55,65 €)

•

Villahuopa
Villahuovan laatu on erinomainen,
tasalaatuinen ja jämäkkä. Huovan väri on
valkoinen. Paksuudeltaan huopaa on
saatavilla kahta laatua: 5,0 ja 3,2 mm.
Huopa myydään metritavarana, siis koko
leveydeltään leikattuna. 5 mm paksun
rullan leveys on 1,8 m ja 3,2 mm paksun
rullan leveys on 1,74 m. Mikäli haluat tilata
alle metrin levyisen palan, voit tehdä
tilauksen sähköpostitse tai puhelimitse.

Villahuopa 3,2 mm

Tuotenumero: 24032

à 235,20 € / m (189,66 €)

Villahuopa 5 mm

Tuotenumero: 24050

à 265,40 € / m (214,06 €)
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•

Kiillotusliinat metalleille
Hellävaraiset puhdistusliinat on tarkoitettu
metalliesineiden kiillottamiseen.
Liinat ovat 100 % puuvillaa ja ne on valmiiksi
kyllästetty kullekin materiaalille tarkoitetulla
kiillotusaineella.
Mikäli et ole käyttänyt tuotetta aiemmin, kannattaa
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 käytössä tummaa likaa, mutta se ei käyttöä
haittaa vaan liinaa voi käyttää hyvin aika pitkäänkin.
Jos hopeaesineelle halutaan tehdä voimakkaampia toimenpiteitä, suositellaan
ehdottomasti konservaattorin puoleen kääntymistä. Voimme tarvittaessa
suositella asiaan perehtynyttä 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

Suluissa arvonlisäveroton (24 %) hinta. Hinnasto 14.7.2021.
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