VAHAT, LAKAT JA MUUT AINEET

•

Absorene 425 g
Koostumukseltaan muovailuvahaa muistuttava Absorene Paper
and Book Cleaner soveltuu paperipohjaisen taiteen, kirjojen ja
vaikkapa tapettien kuivapuhdistukseen. Aineesta muotoillaan
tarkoitukseen sopiva pala ja sillä painellaan tai pyyhitään
puhdistettavaa pintaa. Käytössä Absorene-pala murenee
pyyhekumin tapaan, muruset voi pyyhkiä pois. Hankaamaton
materiaali poistaa tehokkaasti pintalikaa. Tuote soveltuu myös
homepuhdistukseen, koska se ei pölyä, vaan sitoo lian itseensä.
tuotenumero: 20011500

•

Agar agar 100 g
Myydään jauheena. Agar agar on täysin kasviperäinen ja se
liukenee ja geeliytyy kuumaan veteen. Jäykkä geelilevy
muodostuu geelin jäähtyessä alle 40°C:en.
Jauheesta voidaan valmistaa eripaksuisia geelejä veden määrää
kontrolloimalla. Geelejä käytetään mm. puhdistukseen ja
kostutukseen. Voidaan yhdistää liuottimien käyttöön
tuotenumero: 263470

•

à 17,00 € (13,71 €)

à 27,00 € (21,77 €)

Gellan gel 100 g jauheena
- Gellan-geeli on hyytelönä vaikuttava polysakkaridi, jota
voidaan käyttää kosteudelle herkkien materiaalien, erityisesti
paperin, puhdistamiseen, neutralointiin ja tahrojen poistoon.
tuotenumero: 241901

à 51,00 € (41,13 €)
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•

Carbopol EZ 2, 100 g
Carbopol EZ 2 on ristisidoksellinen jauheen muodossa oleva polyakryylihappo, joka
muodostaa veden kanssa geelin. Geeliä voidaan käyttää esim. entsyymien ja liuottimien
kanssa puhdistukseen. Myydään 100 g pakkauksessa.
tuotenumero: 28834

•

Cosmoloid H 80, 250 g
- mikrokristallivaha esim. raudan konservointiin
- helminä
- happovapaa
tuotenumero: 266320

•

à 10,50 € (8,47 €)

Dammar-hartsi 250 g
- käsin poimittu Sumatralla, erittäin korkea laatu
- voidaan käyttää ohentamaan öljyväriä tai suojaamaan
maalauksen pintaa; antaa kiiltoa ja suojaa lialta ja rasvalta
-liukenee tärpättiin ja lakkabensiiniin
tuotenumero: 260000

•

à 22,00 € (17,74 €)

à 6,10 € (4,92 €)

Isotrol Primer-ruosteenkäsittelyaine
- väritön pellavaöljypohjainen alkydi
- alhainen viskositeetti
- erinomaiset ruosteensuojausominaisuudet
- voidaan käyttää ruosteisilla, vanhoilla pinnoilla
ilman hiekkapuhalluskäsittelyä
- kirkas lakka
400 ml spray
tuotenumero: 201134

à 25,00 € (20,16 €)
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•

Kalsiumasetaattihydraatti 20 g
tuotenumero: 201134

•

Kalsiumhydroksidi 50 g
tuotenumero: 201134

•

à 25,00 € (20,16 €)

Karnaubavaha 250 g
- valkaistu, lastuina
- käytetään mm. puun ja nahan käsittelyyn ja suojaukseen
- Erittäin kova vaha, jättää kiiltävän pinnan
- liukenee kuumennettuna etyyliasetaattiin ja ksyleeniin,
sulamispiste 82 - 86 °C
tuotenumero: 262300

•

à 21,00 € (16,94 €)

Kalsiumkarbonaatti, vedetön 20 g
tuotenumero: 201134

•

à 32,00 € (25,81 €)

à 21,00 € (16,94 €)

Laropal A 81 100 g
- rakeina myytävä aldehydihartsi
- voidaan sekoittaa pigmenttien ja maalien kanssa eripaksuisiksi
liuoksiksi tai tahnoiksi
- soveltuu erinomaisesti myös erilaisiin päällysteisiin
- käyttötavan mukaan sillä voidaan lisätä kohteen kiiltoa, kovuutta ja lisäämään massaa
- ei kellastu
- kestää hyvin kuumentamista ja sitä voidaan käyttää kuumennettavissa tuotteissa ilman
hajuhaittaa tai värimuutoksia
- liukenee lähes kaikkiin maalin liuottimiin, poikkeuksina mineraalitärpätti ja vesi
tuotenumero: 267204

•

à 5,00 € (4,03 €)

Magnesia 500 g
- magnesiumoksidi
- voidaan käyttää paperin valkaisun yhteydessä nostamaan
liuoksen pH:ta tai jauheena paperin alkaloinnissa
- myydään jauheena
tuotenumero: 3599870

à 11,35 € (9,15 €)
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•

Maroquin Ledervaselin Neutral 90 g
hoitovaseliini nahalle
tuotenumero: 00025

•

à 22,00 € (17,74 €)

Maroquin Lederbalsam 250 ml
hoitobalsami, joka sopii kovan ja halkeilleenkin nahan
puhdistamiseen ja suojaamiseen
tuotenumero: 00026

à 24,00 € (19,35 €)

Maroquin-tuotteissa vaikuttavina aineina ovat lubrikantit Lipoderm Liquor SAF ja N. Ne
ovat resistenttejä valolle, hapoille, emäksille ja suoloille, eivätkä jätä nahan pintaa
tahmaiseksi. Karion F (alkoholi) stabiloi ja säilyttää kohteessa tarvittavan
kosteuspitoisuuden. Tuotteisiin on lisätty myös Bronidox L-fungisidia ehkäisemään homeen
ja sienikasvustojen syntymistä. Happovapaa, väritön ja ulkoisiin tekijöihin reagoimaton
vaseliini on puhdas mineraaliöljy. Tuotteet eivät sisällä vahoja.
•

Modostuc 500 g
- käytetään puuesineiden paikkaamiseen,
korjaamiseen ja
täydentämiseen
- helposti levitettävä ja muotoiltava
- kuivuu nopeasti, pinnan kuivuttua se voidaan
maalata ja pinnoittaa
- täysin hajuton
- saatavilla 10 eri sävyä
à 10,00 €
valkoinen: à 8,00 € (8,90 € / 6,45 € )
21198500 / valkoinen
21199500 / norsunluu
21199506 / tiikki
21199504 / vaalea mänty
21199502 / douglas-kuusi
21199201 / tammi
21199509 / saksanpähkinä
21199508 / ruusupuu
21199505 / mahonki
21199707 / tumma saksanpähkinä
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•

Museum Gel 113 g
Museovahaa vastaava tuote, joka
sopii
erityisesti esillepanoon.
Geeli on kirkas; miltei näkymätön.
tuotenumero: 20853311
à 22,05 € (17,78 €)

•

Museum Wax 370 g
Tuote on aiemmin tunnettu nimellä ”Be still my art”. Mikrokristallivaha muodostaa
massan, jota voidaan käyttää kristalliin, posliiniin, lasiin, keramiikkaan ja puuhun. Vaha
suojaa esineitä töyssyiltä, kolhaisuilta ja kaatumisilta, kun esine halutaan asettaa esille
vitriiniin, tuen päälle, hyllyyn jne.
Vaha toimii väliaikaisena ”liimana” kun esinettä puhdistetaan, valokuvataan tai
konservoidaan. Herneenkokoinen pala vahaa asetetaan tasolle, ja esine painetaan
vahapalan päälle. Irrotus hienoisella kiertoliikkeellä. Vaha voidaan ottaa talteen ja käyttää
uudelleen.
tuotenumero: 26158000

•

Renaissance – mikrokristallivaha 200 ml
- käyttökohteet: puu, metalli, marmori, kivi, norsunluu,
muovit, nahka, paperi
- ei tahroja tai värinmuutoksia
- suojaa ja hoitaa kohteen pintaa
tuotenumero: 26380001

•

à 25,70 € (20,73 €)

à 29,00 € (23,39 €)

Sellakka (kirkas) 100 g
- myydään hiutaleina, liukenee alkoholiin
- käytetään esimerkiksi puun pintakäsittelyyn, jättää kiiltävän
pinnan
- orgaaninen polymeeri ja hartsi, valmistettu Kerria lacca hyönteisen eritteestä
- ei sisällä vahaa
tuotenumero: 260440

à 15,25 € (12,30 €)
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•

Sellakka (lemon) 100 g
- hiutaleina
- ei sisällä vahaa
- katso muut tiedot yllä
tuotenumero: 260485

•

Sellakka (rubiini) 100 g
- hiutaleina
- ei sisällä vahaa
- katso muut tiedot yllä
tuotenumero: 260480

•

à 9,00 € (7,26 €)

à 9,45 € (7,62 €)

Triammoniumsitraatti 100 g
- myydään jauheena
- vesiliukoinen
- voidaan sekoittaa myös muihin liuottimiin käyttötarpeen
mukaan
- käyttö esimerkiksi puupintojen puhdistukseen ja lakan
poistoon
(liuottimen kanssa)
tuotenumero: 264027

à 17,00 € (13,71 €)

Suluissa arvonlisäveroton (24 %) hinta. Hinnasto 10.4.2020.
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