PUHDISTUSTARVIKKEET
LASIKUITUKYNÄT ELI RAAPEKYNÄT
- käyttökohteet: metallit, puu, muovit, keramiikka, kivi, betoni, lasi…
- näiden 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
– kyniin saatavilla myös lisäteriä!
terän halkaisija 2 mm
tuotenumero: 18000
à 10,30 € (8,31 €)
varaterät 12 kpl
tuotenumero: 22180
13,15 € (10,60 €) / pakkaus
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terän halkaisija 4 mm
tuotenumero: 14000
à 10,50 € (8,47 €)
varaterät 24 kpl
tuotenumero: 22140
20,00 € (16,13 €) / pakkaus

terän halkaisija 8 mm
tuotenumero: 24000
à 24,20 € (19,16 €)
varaterät 1 kpl
tuotenumero: 22240
à 12,60 € (10,16 €)

•

Fosfori-pronssiharja
Erityisesti konservointi- ja entisöintitarkoituksiin tarkoitettu harja. Harjalla voidaan poistaa
korroosiokerrostumaa metalliesineistä, tai kiillottaa niitä. Harjaa voidaan myös käyttää
kiillotukseen tarkoitettujen aineiden kanssa.
Harjoja on käytetty hyvin tuloksin historiallisten rakennuspintojen puhdistukseen. Harjassa
on vahvat fosforipronssiharjakset, jotka ovat tiiviisti kiinni kovapuuvarressa. Käytössä kaikki
harjakset liikkuvat yksikkönä taaten turvallisen naarmuttamattoman kivipintojen
puhdistuksen.

tuotenumero: 26380041
à 60,00 € (48,39 €)

Sivu 2 / 7

PUHDISTUSSIENET

•

Kuivapuhdistussieni,
materiaali: vulkanisoitu luonnonkumi
koko: 7,6 x 15,2 x 4,5mm
tuotenumero: 29611000
à 7,35 € (5,93 €)

•

Lineco- ja PEL-puhdistustyyny (Document Cleaning Pad)
Pölyisten, likaisten ja homeisten paperimateriaalien
puhdistukseen. Ravistele tyynyä kevyesti pinnan päälle – paperille
laskeutuva puuteri imee itseensä lian ja epäpuhtaudet. Pyyhi
lopuksi aine pois siveltimellä tai pehmeällä harjalla.
tuotenumero: 27821004
à 6,00 € (4,84 €)

•

Wishab / Akapad -kuivapuhdistussienet

Wishab / Akapad -sieni – kova
tuotenumero: 27824121

à 13,65 € (11,01 €)

Wishab / Akapad -sieni – pehmeä
tuotenumero: 27824101

à 12,10 € (9,76 €)
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Wishab / Akapad -sieni – valkoinen
(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 €)

HARJAT JA SIVELTIMET

•

Pehmeä, valkoinen museoharja
vuohenharjas, lakattu puuvarsi
kokonaispituus 220 mm
tuotenumero: 275100
à 13,50 € (10,89 €)

•

Hake – siveltimet
- käyttökohteet: hellävarainen
kuivapuhdistus, pesu, pintaliimaus,
taustaus, liimaus, liuosten levittäminen,
herkät pinnat
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- pehmeät, valkoiset harjakset (lammas), pintakäsittelemätön
puinen varsi
lev. 29 mm
lev. 38 mm
lev. 76 mm

tuotenumero: 268000C4
tuotenumero: 268000C5
tuotenumero: 26800B30

à 24,00 € (19,35 €)
à 32,50 € (26,21 €)
à 57,00 € (45,97 €)

tuotenumero: 212413
tuotenumero: 212430
tuotenumero: 212442
tuotenumero: 212470
tuotenumero: 212490

à 17,90 € (14,44 €)
à 24,20 € (19,52 €)
à 30,50 € (24,60 €)
à 43,00 € (34,68 €)
à 51,50 € (41,53 €)

Ebake-siveltimet
lev. 13 mm
lev. 30 mm
lev. 42 mm
lev. 70 mm
lev. 85 mm

MUUT

•

Museum Vac – museoimurin vaihdettava säiliö
- ”Museum Vac Disposable Cartridge Filter”
- sisältää HEPA-filtterin
tuotenumero: 25614300

•

à 61,00 € (49,19 €)

Groomstick-puhdistusmassa
- tehokas kohdetta vahingoittamaton massa, joka
irrottaa esim. noen, hiilen, väriliidun, homeen,
pölyn, lian ja rasvan
- käytetään erityisesti paperimateriaalille
- neutraali pH, ei jäämiä
- voidaan käyttää myös käsien puhdistamiseen rasvoista
tuotenumero: 26380002

à 26,30 € (21,21 €)
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•

Läufer Florette – perinteinen kumikynä
POISTUVA TUOTE
- kaksi erilaista puhdistuskumia, kummassakin
päässä omansa
tuotenumero: 2147770
à 10,50 € (8,47 €) -20 % =>8,40 €

•

Kumipulveri 900 g
tuotenumero: 27821000
à 26,30 € (21,21 €)

•

Hajunpoistaja kirjoille ja tekstiileille
Pelletit imevät hajuja ja kosteutta mm. papereista ja
tekstiileistä. Ne poistavat myös tunkkaisuutta sekä
homeen ja tupakan hajua.
Pelletit ovat reagoimattomia ja erittäin imukykyisiä. Ne on
valmistettu luonnonmateriaaleista ja ovat täysin
myrkyttömiä.
Pellettien käyttö on helppoa: kirja tai muu kohde sekä
kerros pellettejä suljetaan ilmatiiviiseen säilytysastiaan
kahden viikon ajaksi. Käsittelyä voidaan jatkaa, kunnes
haluttu tulos on savutettu.

tuotenumero: 27821000
à 24,00 € (19,35 €)

•

Valmis vanutuppopuikko, 100 kpl / pk
Hyvä imukyky, tuppo 100 % puuvillaa.
Puupuikko 15 cm.
tuotenumero: 2510800
à 2,65 € (2,14 €)
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Luonnonsieni, 85 mm
Pesu- ja puhdistuskäyttöön mm. tekstiilien
konservoinnissa.
tuotenumero: 22404
à 10,20 € (8,23 €)

•

Kiillotusliinat metalleille
Puhdistusliinat on tarkoitettu metalliesineiden
kiillottamiseen. Liinat ovat 100 % puuvillaa ja ne on
valmiiksi kyllästetty jokaiselle materiaalille tarkoitetulla
kiillotusaineella.

Messingin ja kuparin kiillotusliina
Hopean kiillotusliina
Kullan ja platinan kiillotusliina

tuotenumero: 238607
tuotenumero: 238502
tuotenumero: 238402

à 5,00 € (4,03 €)

Suluissa hinta ilman arvonlisäveroa (24 %). Hinnasto 1.3.2019.
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