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KLUG - SUOJAMATERIAALIT 
 

Yli 150 vuotta toiminut saksalainen Klug Conservation on kehittänyt korkealaatuisia säilytys- ja 

arkistointimateriaaleja ja tuotteita taatakseen arkistoille, museoille, kirjastoille ja muille 

kulttuuriperintöalan ammattilaisille luotettavia ratkaisuja. Asianmukainen säilytysmenetelmä 

kunnioittaa ja säilyttää aina myös kulttuuriesineen aineettoman arvon. 

Tiivis yhteistyö sekä asiakkaiden että paperiteollisuuden, tutkimuslaitosten, akatemioiden ja 

yliopistojen kanssa on edistänyt innovatiivisten tuotteiden kehittämistä. Jatkuva tutkimustoiminta 

on tae korkean laatutason ylläpitämiseksi. Tuotekehittely ottaa huomioon sekä taloudelliset 

ratkaisut että teknisen osaamisen. Kaikista Klugin tuotteista on saatavilla tarkka tekninen selostus. 

 

Klug tarjoaa kuvien ja negatiivien pitkäaikaiseenkin säilytykseen tarkoitettuja konstailemattomia 

suojakuoria. Kuoret ovat taskumallisia, ja niiden toinen pitkä sivu on avonainen. Kuoret on 

suunniteltu erityisesti valokuvien, mikrokorttien, lasinegatiivien ja filminegatiivien arkistointiin. 

Niissä voidaan säilyttää miltei mitä tahansa muutakin, esimerkiksi tekstiili- tai tapettinäytteitä, 

ohuita painotuotteita, kirjeitä, mitä tahansa litteää ja laadukasta säilytysmateriaalia vaativaa. 

Tarjolla on sekä läpinäkymättömiä (”opaque”) että läpinäkyviä (”transparent”) kuoria. Sekä paperi 

että liima läpäisevät Photographic Activity Test (PAT) ja ISO 18916–2009-standardin vaatimukset. 

Klug noudattaa tuotteidensa valmistuksessa standardeja (ISO 9706, ISO 16245, DIN 6738:2007, 

LDK 24–85, ANSI/NISO Z39.48–1992, ÖNORM A 1119), jotka varmistavat niiden sopivuuden 

museo- ja arkistokäyttöön. Erityisesti valokuvien säilytykseen tarkoitetut tuotteet läpäisevät tarkat 

P.A.T.-testin vaatimukset. 

 

100 % valkaistua selluloosaa 

ei puu- eikä kierrätyskuituja 

ei ligniiniä 

pH 7 

ei alkalipuskurointia 

pintaliimaus neutraali 

ei optisia kirkasteita 

ISO 9706

http://www.museoidenhankintakeskus.fi/page/12/tuotteemme
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Suojakuorien erot käytössä ovat materiaalin läpikuultavuus ja jäykkyys. Arkistolaatikoissa 

opaque-kuoria on helpompi käsitellä ja säilyttää myös pystyasennossa. Molemmissa malleissa 

on runsaasti kokovaihtoehtoja, ja ne voidaan yhdistää Klug-arkistolaatikoihin.  

 

Paperiset suojakuoret ”opaque” 
 

Materiaali: valokuvien säilytykseen sopiva arkistointilaatuinen paperi.   

Yksi avoin reuna pidemmällä syrjällä. 

120 g/m², puskuroimaton.  

Väri: valkoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotenro Ulkomitta 
(mm) 

g/m² Yhteensopivuus 

1111 105 x 125 120 koolle 9 x 12 cm 

1112 105 x 135 120 koolle 9 x 13 cm 

1113 115 x 155 120 koolle 10 x 15 cm 

1115 144 x 187 120 koolle 13 x 18 cm 

1116 192 x 250 120 koolle 18 x 24 cm 



 
 

Sivu 3 / 5 
 

Läpinäkyvät suojakuoret “transparent” 
 

Materiaali: valokuvien säilytykseen sopiva arkistolaatuinen paperi.  

Yksi avoin reuna pidemmällä syrjällä. 

40 tai 50 g/m², puskuroimaton. 

Väri: valkoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuotenro Ulkomitta (mm) g/m² Yhteensopivuus 

1211 105 x 125 40 koolle 9 x 12 cm 

1212 105 x 135 40 koolle 9 x 13 cm 

1213 115 x 155 40 koolle 10 x 15 cm 

1214 127 x 170 40 koolle 12 x 16,5 cm 

1215 145 x 190 40 koolle 13 x 18 cm 

1216 192 x 250 50 koolle 18 x 24 cm 

1204 230 x 310  50 koolle A4 

1217 255 x 310 50 koolle 24 x 30 cm 

1218 315 x 410 50 koolle 30 x 40 cm 

1203 315 x 440 50 koolle A3 
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Läpinäkyvät kansiotaskut 
 

Reunassa olevat vahvistetut reiät sopivat normaaliin standardikansioon. Materiaali 

sama, kuin tuotteessa ”transparent” suojakuori. Pakkauskoko: 100 kpl. 

 

Kinofilmi 35 mm (tuotenumero 3221) 

Kuoressa on seitsemän kujaa 35 mm negatiiviliuskoille. Arkin koko on 305 x 

252 mm. Kujan sisämitta: 35 x 225 mm.  

Keskiformaatin filmi 6 x 6 / 6 x 5 (tuotenumero 3222) 

Neljä kujaa. Arkin koko on 305 x 215 mm. Kujan sisämitta: 70 x 185 mm.  

Kuori A4 formaatille (tuotenumero 3204) 

Tasku auki yhdeltä lyhyeltä sivulta. Arkin koko: 305 x 240 cm. 

 

Tarjolla on kokoja myös muille negatiiviformaateille; tilataan toivomuksesta. 

 

 

 

 

 

 

Negatiivien säilytykseen sopiva 

arkistomappi, jossa metalliset 

kiinnitysrenkaat; 

ks. Klug-arkistolaatikot (pdf). 

 

 

Sinettisuojat 
 

Suojien materiaali on 2 mm paksua stabiilia ja huokoista 100 %:sta polyesterihuopaa. 

Huopa on kuumasaumattu läpällisen taskun muotoon eikä sisällä muita materiaaleja. 

Sinettisuoja sopii kaiken laatuisille sineteille suojaten sinettiä kosteudelta, hajoamis-

tuotteilta ja mekaaniselta vaurioitumiselta.  

 

Myydään yksitellen. Suuremmat erät: pyydä tarjous. 

http://www.museoidenhankintakeskus.fi/files/pdf/Klugin_tuotteet_Nomi.pdf?time=2015-01-12-14-48-53
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Klug Glassine-arkistopaperirulla 
 

Suojaukseen ja säilytykseen sopiva 

arkistokelpoinen paperi. Glassine-paperi on 

liukasta, jäykkää ja kestävää. Se liukuu 

materiaalin välissä ja säilyttää 

suurikokoisenakin tuen, mikä helpottaa 

käyttöä ja toimenpiteitä. Paperi on tarkoitettu 

valokuvien ja negatiivien säilytykseen, mutta 

se on loistava arkistosuoja kaikille 

suurikokoisille kohteille,  esimerkiksi 

kartoille. Paperi ehkäisee ikääntymisen 

vaikutuksia suojatussa kohteessa. 

• ohut ja tukeva arkistopaperi 

• läpinäkyvä 

• puskuroimaton 

• pH 6.9 -7.2, happovapaa 

• valmistettu ilman optisia kirkasteita 

• herkkä kosteudelle 

• läpäissyt valokuva-aktiviteettitestin (PAT), ISO 18916 

Klug Glassine-arkistopaperirulla 30 g/m² (1,20 m x 500 m), (tuotenumero 01022) 

Klug Glassine-arkistopaperirulla 90 g/m² (1,57 m x 50 m), (tuotenumero 01025) 
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Tuotenro 
Ulkomitta 
(mm) 

Sinetin koko  
Ø cm  

941165 86 x 73 55 

941175 116 x 99 80 


