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101.1 

ПОЧИСТВАЩИ   МАТЕРИАЛИ   
78010 Surfynol ® 61 Сурфинол e 100 % повърхностноактивно вещество, бързо се изпарява. 

Продукт  за  специално  почистване 

  100   мл.  39 лв. 

  1  л.  288 лв. 

78025 Tween™ 20 Polyoxyethylen-(20) -  сорбит - монолаурат 

Почистващ  продукт,  за  емулсия -   разтвор  във  вода, алкохол  или  

гликол  

  100  гр.   21 лв. 

  1  кг.  150 лв. 

78037 Ecosurf ™ EH-6 Слабо  пенещя се  емулсия, за  бързо  почистване 

  100  мл.  21 лв. 

  1  л.  69 лв. 

78039 Netzmittel  PM 

Pemulen 

 

Самоемулгиращ 

Дозировка :  0,1 – 0,3 % 

От   Prof. Dr. Thomas Wolbers   препоръчан  продукт 

Полимерен емулгатор, кополимер на полиакриловата киселина с 
високо молекулно тегло и хидрофобен комономер. Използва се като 

емулгиращ агент с допълнителни способности за суспендиране на 

неразтворими частици и повишаване на вискозитета.  

емулгира  мръсотия,  масло,  смоли  и  разтворители.   

Идеална  добавка  за всички  видове  почистващи  емулсии !     

  100  гр.  48 лв. 

  1  кг.  390 лв. 

78045 Марсилски  сапун 

 

на  калъпи от 600 гр. 

 

     течен 
 

 

Марсилски  сапун от черни маслини, почистващ препарат за 

всички цели 

Savon de Marseille     Savon  noir mou à l'huile d'olive   от  Мариус 

Фабре 
Сапунът  от зехтин може да замени повече от дузина домакински 

продукти. 

Той почиства: 

 всички видове повърхности (шкафове, абсорбатори, плотове, 

...) 

 всички видове плочки, теракота, циментови плочи, полиран 

бетон, камък, зидове, линолеум и т.н. 

 фаянс, баня ( под, вана, душ, уплътнения, ...) 

 Кожа и дрехи ( корци на книги , дивани, седла, кожни 

аксесоари, ...)  

 Велосипеди, мотоциклети, автомобили, лодки, ...  

 подходящ за пластмаси  като облицовки на врати и др. 

За разлика от други сапуни на основата на ленено семе, черният сапун 
на Мариус Фабре е направен само от зехтин.  

Тази уникална рецепта е измислена през 1900 г. от Мариус Фабре, 

основател на Сапунджийница  Marius Fabre  - единственият 

производител на черен сапун от зехтин. 

От чисто растително масло, без животински мазнини, без  оцветители, 

без консерванти, биоразградим,  екологичен 

  1  бр. На  калъпи  21 лв. 

  10  бр.  168 лв. 

100 - 172  1  кг. Течен 12 лв. 

  10  кг.  78 лв. 

78050  100 гр. гранулат,  на  пръчици   6 лв. 

  1  кг.  27 лв. 

  10  кг.  219 лв. 

0690 Глицерин / Глецерол С3Н8О3     Глицерин е тривиалното име на съединението 1,2,3-

пропантриол, известно още като 1,2,3-трихидроксипропан, което 

представлява тривалентен алифатен алкохол. 

Глицеролът е безцветна трудноподвижна течност, по-тежка от водата, 

със сладък вкус. 

Във водата глицеролът се разтваря във всяко отношение, нещо повече, 
той е хигроскопичен. Затова, прибавен към смеси, ги прави по-трудно 

съхливи. 
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  1  кг  12 лв. 

 

Orvus Paste Gentle Textile Cleaning Detergent 

Orvus Paste е изключително нежен детергент за консервация, 

препоръчва се за почистване на много фини текстилни изделия и 

тапицерии (с изключение на коприна). 

Синтетичен анионен препарат с неутрално pH, който ще премахне най-
често замърсяванията и петна. 

Orvus Paste е лесно разтворим в гореща / студена вода, този продукт 

може да се използва като овлажняващ, емулгиращ, диспергиращ и 

разпенващ агент. 

  454 гр В оригинална опаковка 32,40 лв. 

  500 гр  30 лв. 

  1 кг  54 лв. 

  3,4 кг  180 лв. 

 

PEC-12 е почистващ препарат за филми и печат на неводна основа, 

който премахва практически всички петна на неводна основа от цветни 

и черно-бели слайдове, негативи и отпечатъци. 

 Не причинява скрити или дългосрочни щети на фотографските 

изображения. 

  Той не оказва неблагоприятно въздействие върху 
дългосрочната черно-бяла или цветна трайност на 

изображението или върху стабилността на багрилото в 

резултат на тестове от института за постоянство на 

изображението, допълнителни подробности са налични в 

раздела за спецификации по-долу. 

 Премахва молив, остатъци от лепило, масла от пръсти, 

химикалка, гъбички, увреждания от дим и сажди, масло за 

лазерно разделяне и повечето постоянни мастила. 

 Не съдържащ вода, PEC-12 изсъхва незабавно, без набъбване 

на емулсията и не оставя остатък. 

 Почистващата течност се предлага в удобна бутилка от 59 мл и 
пълнеж от 946 мл. PEC-12 се използва най-добре с PEC * PADS 

ултрамеки кърпички за почистване. 

952-0002  59 мл  52,50 лв. 

  946 мл.   лв. 

 

PEC PAD са изключително здрави, без власинки и толкова меки и 

чисти (99,999%) е почти невъзможно да се надраска емулсия с тях. 

PEC * PAD са толкова меки, че могат безопасно да се използват за 

почистване на всички видове чувствителни повърхности: скенери, 

компактдискове, огледала, лещи, телескопи и др. 

Когато PEC PAD се използват с PEC-12®, те са идеално подходящи за 

почистване на фотографски филми и емулсии за печат. 10см х10см (4 х 

4 инча) кърпички са идеални за почистване на 35мм и други малки 

площи. 

 

870-7005  100 бр.  48 лв. 

      
 

Bookkeeper  Spay    директно от производителя ! 

Препарат ( негорящ, нетоксичен, неотровен )  за  обезкиселяване   на  

базата  на  магнезиев  хлорид.   

Пръска  се  в/у  хартията  -  така  се  неутрализира  съществуващата  

киселинност и  се добавя  допълнителен  алкален  резерв.   

След  обработка се  постига  рН  8 - 9,5  и  продължителноста  на  живот  

на  обекта  се  увеличава  от 3 до 5 пъти.   

Проверен и препоръчан от Institute of Paper Science and Technology -  
Atlanta , Instutut Royal du Patrimoine Artistique ( Белгия ) Centre for Paper 

and Board  Research ( Холандия )  и  други. 

 

  150  гр. Spray        Разход : за 2 м2 91,80 лв. 

  900  гр. Шише, за  доливане  Разход :  12 м2 480 лв. 

  5,67  кг. Туба,   за  доливане  на спрея 1590 лв. 
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PLD DETERGENTE 

Готов за употреба продукт, съставен от смес от нейоногенни и анионни 

повърхностноактивни вещества във воден разтвор, което позволява 

контролирано отстраняване на повърхностния филм от прах, дим, 

мазнини, масла и мръсотия като цяло с предимството за намаляване на 
риска от увреждане на основата на обекта на реставрацията е до 

минимум. 

Детергентът PLD се характеризира с неутрално рН ( ~ рН 7 ), което го 

прави идеален  за ефективно почистване на деликатни повърхности 

като позлата, метали, дърво, камък, мазилка и полихромни 

повърхности и т.н. 

PLD е готов за употреба продукт, но може да се разрежда в 

деминерализирана вода във всяко съотношение. 

PLD  се нанася директно върху почистваната повърхност с помощта на 

памучен тампон или плоска четка. 

След като филмът от мръсотия се разтвори, препоръчително е да се 
отстранят остатъците с деминерализирана вода или петролна есенция. 

PLD може също да се прилага върху целулозна целулозна маса и, ако е 

необходимо, е възможно да се постави слой японска хартия с 

подходящо тегло. 

Препоръчително е да не оставяте разтвора от PLD върху третираните 

повърхности , а да ги изплакнете обилно. 

Ако PLD се използва върху повърхности, които са особено 

чувствителни към вода (напр. позлата, темперна живопис, декорации и 

др.), е възможно да намалим омокрящото действие на детергента, като 

го смесим  с петролен дериват  

  250 мл  15 лв. 

  1 л  45 лв. 

  5 л  198 лв. 

64100 Стипца Калиев – алуминиев сулфат     K2Al2(SO4)4 – 24H2O 

  100  гр.  3 лв. 

  1  кг.  15 лв. 

  10  кг.  141 лв. 

78057 Мarlipal  1618/25 На  люспи,  не йонизиращ  тензид    ( повърх.  активно  вещество ) 

За  повърхностно  почистване  на  картини , икони,  фрески,  мебели  

  100  гр.  15 лв. 

  1  кг.  78.90 лв. 

Crepe Eraser 

Adhesive    Removal 

 

 
 

 

 

 

Естествена  гъба / гума  от  вулканизиран  латекс   

Креповите гумички обикновено са най-добрият материал за 

отстраняване на остатъците от лепило, останали при отстраняване на 

чувствителни на натиск ленти, като лента (задължителна за 

консерваторите на хартия). 

Произведено по спецификация на PEL в почти бял цвят, за да покаже 

каквото и да е отстранено лепило или повърхностни замърсявания. Те 

носят името си поради набръчканата повърхност, която подпомага 

механичното почистващо действие. 

Тези гумички имат многобройни приложения 

 Почистване на остатъци от самозалепващи се ленти от 

повърхността на хартия, дърво и други носители 

 Може да се използва и за лесно отстраняване на излишния 

каучуков цимент и други лепила. 

 За почистване на следи по кожа и велур 

 Просто изрежете във форма, за да влезете в тези малки 

области. 

Почиства  идеално  следи  от  скоч - ленти, молив,  химикалки  и  др. 

Crepe  Eraser /   Rubber / Cement Pik-up  50 х 50 х 10 мм 

682-2030  1  бр.  6,90 лв. 

  5  бр.  24,90 лв. 
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Smoke Sponges 

 

 

 

 

Гъби  изработени от вулканизиран естествен каучук. 

Гъбите ефективно премахват щетите от дим и сажди от тапети, 

боядисани метални и дървени повърхности, тъкани и различни 

допълнителни повърхности. 

Широко се използват за почистване след пожар, като приложенията за 
почистване на тези гъвкави гъби продължават да нарастват : 

 Идеални за почистване на сухо замърсяване от камък и твърди 

повърхности 

 Използвайте суха, както бихте направили с гумата при чистене 

от молив, гъбите не оставят следи 

 Може да се използва върху тъкани, където не е желателно или 

не е възможно почистване с разтворител или друго мокро 

 Реставраторите ги използват за чистене на книги и хартия, 

особено за прах и суха плесен 

 Бързо премахване на прах, мъх и коса от тъкани, килими, 

завеси и др. 

 Гъбите могат да се измият със студена вода, като се използва 

малко сапун, но трябва да се изсушат добре на въздух преди 

повторна употреба. 

За по-чувствителни повърхности, като произведения на изкуството на 

хартия, ценни книги и т.н., използвайте за гъбички за  чистене Akapad 

961-1002  1 бр. Small        76 x 152 x 20 мм   80 гр 9.90 лв. 

  6 бр. 0,48 кг 57 лв. 

961-1000  1 бр. Large        76 x 152 x 45 мм   150 гр 18 лв. 

  6 бр. 0,9 кг 105 лв. 

Groom Stick - Dry Cleaning putty 

Unique Non-abrasive   

Paper Cleaner   

 

 

Изключителен  продукт  за  почистване  на  хартия ! 

Мека,  мачкаща  се гума,   от  естествен  каучукк със специфични 

свойства, комбиниране за създаване на повърхностно химическо 

чистене с висока ефективност. 

рН неутрална,  почиства  графит, въглен, суха креда, восъчна  креда, 

маслен  пастел, сухи  пигменти,  гипс,  прах, мазнина.   
Тези  субстанции  попадат в  т.н. „ молекулен – капан“. 

За  разлика  от  другите  гуми,  тя  не  се  износва, не  се  замърсява, не  

оставя  никакви  лепящи остатъци.  

Може  да  се  ползва  при  чистене  на  ръцете  от  мазнина.  

Не  оставя  следи !  

Да  се  съхранява  на  хладно,  за  да  се  съранят  нейните  свойства ! 

     
 

100 гр. в оригинална опаковка, със сертификат !   

            Лъжливо се предлагат опаковки от 150 гр. ! 

638-0002  1 бр. 100 гр. в оригинална опакавка 31,80 лв. 

78061  10 бр. 10  х  100  гр. 309 лв. 

99510 Saugschwamm 

 

Suction - block 

60  гр.  17,6 х 7,4 х 3,3 см.  Силно  поемаща  гъба -   тя  е  в  състояние  

да  поеме  големи  количества  течнност  - до  340  мл.  Заедно  с  

течността – гъбата  поема  и  много  големи  количества  прах  и  

мръсотия.   

За  почистване  на  фрески, стенописи  и  др. 

Преди  употреба  гъбата  да се  намокри. 

  1  бр.  18 лв. 

  10  бр.  150 лв. 
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78052 Vulpex  liquid  soap 

 
 

концентрат  рН 11,5 

 

VULPEX е течен сапун на базата на калиев метил циклохексил 

олеат.    

Некиселинен,  непенещ се, некорозивен, безопасен  продукт, едно 

безопасно почистващо средство, практически за всичко - от хартия до 

камък.  
Използва се с изключителен успех за безопасното и контролираното 

почистване на най-различни  обекти, вариращи от пера, костюми, кожа, 

килими и мебели до картини, броня, икони, хартия, благородни метали, 

черупки, мрамор и камък.  

VULPEX може да се  разреди  както с вода ( 5% разтвор), така и с 

органични разтворители като минерален терпентин ( White Spirit 1% - 

1,1% разтвор) или трихлоретан (1% разтвор). 

Едно окончателно изплакване или почистване с чиста вода, 

неутрализира повърхността, като не оставя нищо, което да създава 

бъдещи проблеми, свързани със съхранението.  

С  вода продуктът се отстранява  напълно. 
Ръцете трябва да бъдат защитени срещу допир с продукта така и очите!  

  100  мл.  39 лв. 

  1  л.                              138,90 лв. 

 Ajatin  plus 

 

 

Универсален  продукт ,  бактерицид,  фунгицид 

Готов  разтвор  1 %   и   10 %  ,  не е  запалим,  без  мирис 

1 гр. бензил ( C10 – C18 ) диметил амониев  бромид  в 100 мл. 

Приложение : 

Разтворът  служи  само  за  външна  дезинфекция  на  повърхности  

на  живопис,  рисунки,  хартия,  камък,  мазилки,  бетон,  мебели, 

детски  играчки,  предмети,  каучук,  пластмаса, кожа,  ръце, 

изкуствени  материали,  в  медицината  и  болници. 

След  употреба  на  продукта  се  изчаква  повърхноста да   изсъхне ! 

Ефективен е  с/у  бактерии, дрожди,  гъбички,  нисшите  гъби,  

водорасли  и  някои  вируси. 
Да  не  се  смесва  с  алкали  ( сапуни  )  или  силни  окислители. 

Да  се  съхранява  на  сухо, при  температура   + 15  /  20°С. 

60039  0,5  л. 1 % 18 лв. 

60040  5  л.  123 лв. 

60041  0,5  л. 10% 27 лв. 

60042  5  л.  195 лв. 

78740 Preventol   ON    

extra 

Микробиоцид, натрий-2- фенол – фенолат  95% . Люспи , разтворими 

във вода и алкохол. За  консервация и  дезинфекция  с/у  бактерии,  

гъби,  плесени.  рН  до  14     Консервация : 0,20 - 0,40% ;    

Дезинфекция  –  до 3 %. 

  100  гр.   24 лв. 

  1  кг.  150 лв. 

01105700 Синтетична  слюнка 

 

pH  7 

-   Муцин: бял прах 

-   Цитарен разтвор : 

    прозрачна течност 

 

Synthetic  saliva  SSC 

Синтетичната слюнка (SSC) е воден разтвор на протеин, муцин и 

хелатиращи агенти натрий и триамониев цитрат, който възпроизвеждат 

детергентите и емулгиращите свойства на естествената слюнка. 

Използва за щядящо почистване на картини, икони,  мебели,  фрески и 

д, за премахване на прах или ензимни гелове, др. 

SSC се състои от два компонента (лиофилизирания муцин и цитратния 

разтвор), които трябва да бъдат смесени преди употреба. 
Комплектът е съставен от:         -  1000 мл. цитарен воден разтвор 

                                                      -   2 гр. лиофилизиран муцин 

  1  кг.  78 лв. 

78060 Picture  Cleaner Разрежда  се  с  вода  от   1 : 5  до  1 : 20 

  500  мл.  78 лв. 

BИЖ   за  други   почистващи  материали,   по- нататък  -  в  част   МОКРО  ПОЧИСТВАНЕ 
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Chloramin  Т 

бял  прах 

 

 
 

С  директива  на  ЕС  1048/2005  и   

98/8/ЕС   е  разрешена  ползването  

на  този  продукт 

 

Универсален  продукт  за  дезинфекция  на  базата  на  активен  

хлорин.         C7H7ClNO2S·Na (3H2O) 

Много  ефикасен  алгицид,  бактерицид,  с/у паразити,  

микроорганизми, плесени, гъби  и др.  ( incl. Gram  positive  and   Gram  

negative bacteria ) 
Прилага  се  при:     

хартия, камък,  стени, дърво,  други  обекти, вода  за  пиене, плувни  

басейни,  хранителната  промишленост,   селското стопанство, 

фармацевтиката,  градската  и  ветеринарната  хигиена,  армията, 

дървообработката,  гражданска  защита,  дезинфекция   и  избелване  на  

текстил 

Разтваря  се  във  вода   в  концентрация  1% - 3 %  

( 30 мин. потапяне ) 

Голяма  складова  годност  до  2  г. 

Много  добре  биологично  разградим  

Active ingrediens: 
tosylchloramide sodium ( CAS No. 127-65-1, EINECS No. 204-854-7 )  

content of active chlorine 25% 

Microbiological   activity  of   CEN standards and  exper  reports: 

1% solution Chloramine T contains  2500 ppm  active  chlorine CL2 

The preparation Chloramine T is produced  as  per  ISO 9001:2001  

Accredited laboratories Chemila, s.r.o. Hodonín - microbiological activity 

EN 1040, EN 13727, EN 1656, EN 13697 – bactericidal  efficiency  

EN 1275, EN 13624 – fungicidal efficiency  

EN 14476 – virucidal efficiency  

EN 14348 – mycobacteicidal  efficiency 

  100  гр.  7,50 лв. 

  1  кг.  66 лв. 

87081 Cyclomethicone D 5 

 
C10H30O5Si5 

 

Почистващ  продукт  за  чувствителни  на вода / влага  повърхности – 

като текстил,  фазери, хартия, кожа и др. 
Почиства също стари, замърсени акрилни, блажни, мазни  повърхности.  

Ниска   температура  на изпарение, безцветна  и  без  мирис течност 

  100 мл.  27 лв. 

  1  л.  159 лв. 

78070 Lanolin  DAB  9 Без  пестициди ! 

  1  л.  60 лв. 

  5  л.  270 лв. 

ЕНЗИМИ 
Това  са  органични  протеинови  молекули, които  силно  ускоряват  биохимичните  реакции  при  

преобразуването  на   субстанциите. Те са  високо  селективни,  тъй като  ускоряват само  определени  химични  

реакции.  При  това  не  образуват  странични  продукти.  

Прилагат  се  като  водни  разтвори  в  реставрацията - за почистване  на  хартия,  картини и др. 

01113800 AMILASE   ензим  За  почистване  от  различните  видове  лепила,  туткали 

  1  сет 1,1  л. носител  +  1 л.  воден разтвор  99 лв. 

01113700 LIPASE    ензим  За  почистване  от  восъци,  изкуствени  смоли -  акрилни  и  винилни,  
сухи  масла,  лакове,  цимент,  ретуши 

  1  сет Ензим + 1,1  л. носител  +  1 л.  воден разтвор  99 лв. 

01113600 Микс   от   ензими  За  почистване  от  протеинови  продукти – казеини,  лепила  и  

животински  туткали,  белтъци  и  яйца. 

  1  сет Ензим + 1,1  л. носител  +  1 л.  воден разтвор  99 лв. 

ХИМИКАЛИ,   РАЗТВОРИТЕЛИ  виж глава 100 

ПОЧИСТВАЩИ  ПРОДУКТИ  на CURATOR 

Фирмата, от 1985 год., съвместно с  Музея  на  Америка  в Мадрид, притежаващ обекти от Аляска до Патагония,  

започва с разработката на различни  продукти за консервация на пера, кожа, дърво, пергамент, мебели и др. Това 

са подхранващи  кремове и  емулсии,  защитни  почистватели /хидратанти/  и  превентивни  почистватели. С  

нейните продукти  работят  най – престижните  музеи в света и тя  получава златен медал  на EUREKA’94  Bruxel  

както и специална  награда от  испанската  “ Камера  на  Инвеститорите “. 

Продуктите  от тази серия  са естествени - като колагена, еластина и др.  Те са подобн  и допълващи функцията 

на кожата, екологично чисти, не съдържат отрови  и са лесни за прилагане.  

100-301 Estuche Curator 3 

Encuadernaciones 

За кожи и пера  120 лв. 
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 Estuche Curator 2 Cuero  93 лв. 

 Estuche Curator 2 Pergamino За пергамент 84 лв. 

 Estuche Curator 1 Pieles  66 лв. 

Продуктите от тази серия съдържат  натурални  добавки - като линолин, восък и др. допълващи и подобни  на  
функцията  на  дървесината. Те са екологично чисти , не съдържат отрови. 

100-302 Estuche Curator 2 Madera За мебели и обекти от дърво 66 лв. 

 Estuche Curator 1 Madera  54 лв. 

 Estuche Curator 2 Lacados За лакирани обекти 66 лв. 

 Estuche Curator 1 Lacados  54 лв. 

Продуктите от тази серия са за  мебели ( лакирани, фурнировани, натурални ), орнаменти, позлатени  и  
полихромни  предмети  и  скулптури,  музикални  инструменти, картини с маслена живопис. Те са екологично 

чисти  и много лесни за прилагане. 

100-303 Estuche Curator 2 Dorados За позлатени, полихромни обекти 66 лв. 

 Estuche Curator 1 Dorados  54 лв. 

 Estuche Curator 2 Óleo За картини 66 лв. 

 Estuche Curator 1 Óleo   54 лв. 

ПОЧИСТВАНЕ   на  СРЕБРО 
100-165 Silber  Reiniger Готов  разтвор  за  почистване  многократно на  сребро,  посребрени ,  на  мед,  

месинг,  бронз  и  др.  естествено  патинирани  изделия. 

Начин  на  употреба :  Изделията  се  потапят  за  няколко  секунди  и  се  

изплакват  обилно  с  течаща  вода.  Ако  е необходимо повторете  

процедурата. Подсушете  с  мека  кърпа  или  сушоар. 

Внимание :  За сребърни  изделия  с  перли, седеф, кожа  или  друг  материал 

от органичен   произход  да  не  се държат  повече  от   5- 6 сек.  в  разтгвора. 

  100  мл.  9 лв. 

  1 л.  51 лв. 

100-171 Крем  за  

почистване 

на  сребро 

Екологичен  крем – съдържа  вода, восък, естествен  емулгатор  и  по – 

чистващи  вещества.  За  почистване  на  големи  сребърни  и  месингови  

предмети, за  обков  и  антики,  които  не  влизат  в  почистващата  баня. 

  1  бр.  12 лв. 

  6  бр.  96 лв. 

 ПОЧИСТВАНЕ   -   ПРОДУКТИ    И   СИСТЕМИ     
 За  исторически  документи, ръкописи,  чертежи,  книги,  стени, картини, икони,  стенописи,  

фрески, тапети,  хартия,  книги,   текстил,  стени,  тавани, пластика и малки обекти, зидове  и т.н 

Crepe Eraser Rubber Cement 

Adhesive Removal 

 

 

Гума „ цимент „  за отстраняване на остатъци от лепило, скоч,  цветни 

моливи,  химикалки  и  др. 

Креповите гуми получават името си поради набръчканата повърхност, която 

подпомага механичното почистване. 

Те са, често, най - доброто средство за премахване на остатъците от лепило от 

повърхности чувствителни към натиск.   

Почистват  всякакви лепилни и повърхностни замърсявания.  

Тези гуми имат многобройни приложения 
- Почистване на стари остатъци от лепило от лепящи ленти от 

повърхността на хартия, картон, кожа, пощенски марки, снимки и 

други  

- Може да се използва и за лесно отстраняване на излишния каучук и 

други лепила. 

- За почистване на кожа и велур 

За да я използвате за малки площи, можете просто да я срежете. 

 

682-2030  1  бр. Crepe   Rubber / Cement  Pik-up      50 х 50 х 10 мм 6,90 лв. 

  5  бр.  27,90 лв. 
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Тегло  2 гр. 

Размер :120 x 65x 25 мм 

Sponge Eraser  Гъба - гума 

Тази гумена гъба може да бъде нарязана на малки парчета и форми за по-

ефективна и икономична употреба. 

Навлажнете с чиста вода и нежно разтривайте повърхността, която ще 

почистите. Не забравяйте, че това е гума  (не гъба) !  
Водата е от съществено значение за почистващото действие, тъй като помага 

на гумата да се придържа към повърхността. 

Измийте я  под течащ кран (не изстисквайте) и я оставете да изсъхне за да е 

готова за следващия път. 

За реставратора :  препоръчва се дискретен тест, за да се гарантира, че гъбата е 

подходяща за проекта. 

961-3000  1 бр.  6 лв. 

  5 бр.  24 лв. 

 

Saugschwamm    Suction – block 

60  гр.  17,6 х 7,4 х 3,3 см.  Силно  поемаща  гъба -   тя  е  в  състояние  да  

поеме  големи  количества  течнност  - до  340  мл.  Заедно  с  течността – 

гъбата  поема  и  много  големи  количества  прах  и  мръсотия.   

За  почистване  на  фрески, стенописи  и  др. 

Преди  употреба  гъбата  да се  намокри ! 

99510  1  бр.  18 лв. 

  10  бр.  150 лв. 

 

Абразивна  бяла гъба 

без химикали детергенти, екологична 

за почистване на камък, керамика, теракота, кожа, метал, пластмаса, дърво,  

клавиатури, климатици и др. 

Начин на използване: 

Намокрете гъбата и започнете чистенето без препарати, без вредни вещества, 

лесно, бързо и удобно.  

Изплакнете гъбата след всяка употреба. 

Гъбата работи на принципа на гумата за триене - в процеса на използване 

постепенно намалява обема си. 

01527774  1  бр.  2,70 лв. 

Groom Stick - Dry Cleaning 

putty 

Unique Non-abrasive   

Paper Cleaner   

 

 

Изключителен  продукт  за  почистване  на  хартия ! 

Мека,  мачкаща  се гума,   от  естествен  каучукк със специфични свойства, 

комбиниране за създаване на повърхностно химическо чистене с висока 

ефективност. 

рН неутрална,  почиства  графит, въглен, суха креда, восъчна  креда, маслен  

пастел, сухи  пигменти,  гипс,  прах, мазнина.   

Тези  субстанции  попадат в  т.н. „ молекулен – капан“. 
За  разлика  от  другите  гуми,  тя  не  се  износва, не  се  замърсява, не  оставя  

никакви  лепящи остатъци.  

Може  да  се  ползва  при  чистене  на  ръцете  от  мазнина.  

Не  оставя  следи !  

Да  се  съхранява  на  хладно,  за  да  се  съранят  нейните  свойства ! 

     
 

100 гр. в оригинална опаковка, със сертификат !   

            Лъжливо се предлагат опаковки от 150 гр. ! 

638-0002  1 бр. 100 гр. 31,80 лв. 

78061  10 бр. 10  х  100  гр. 309 лв. 
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Rub  Gum  Eraser 

 

Уникална,  неабразивна гума  за почистване. 

 

Използвайки лек натиск, се получава фин прах за дълбоко почистване, който 

ще абсорбира и  премахва мръсотията, графита, отпечатъците от пръстите и от 

книгите  от хартията за рисуване. 
 

Размер 51 x 25 x 22 мм 

479-211  1 бр.  2 лв. 

  12 бр.  22,80 лв. 

Foam Eraser 

 

 
 

Гума от пяна 

Гладка пяна - гума  подходяща дори за най-тънките хартии. 

Реставраторите на хартия могат да смилат тези гумички на малки частици, за 

да я направят като почистващ прах. 

Гумата от неизбелена пяна разполага с голяма мощност на чистене и  на 
изтриване, с минимално налягане и не съдържа PVC. 

 

Прахообразният прах се слепва, което прави почистването лесно. 

 

Размер 50 х 25 х 12 мм. 

 

 

961-7000  1 бр.  7,50 лв. 

  10 бр.  60 лв. 

Smoke Sponges 

 

 

 

 

Гъби  изработени от вулканизиран естествен каучук. 

Гъбите ефективно премахват щетите от дим и сажди от тапети, боядисани 

метални и дървени повърхности, тъкани и различни допълнителни 

повърхности. 

Широко се използват за почистване след пожар, като приложенията за 

почистване на тези гъвкави гъби продължават да нарастват : 

 Идеални за почистване на сухо замърсяване от камък и твърди 
повърхности 

 Използвайте суха, както бихте направили с гумата при чистене от 

молив, гъбите не оставят следи 

 Може да се използва върху тъкани, където не е желателно или не е 

възможно почистване с разтворител или друго мокро 

 Реставраторите ги използват за чистене на книги и хартия, особено за 

прах и суха плесен 

 Бързо премахване на прах, мъх и коса от тъкани, килими, завеси и др. 

 Гъбите могат да се измият със студена вода, като се използва малко 

сапун, но трябва да се изсушат добре на въздух преди повторна 

употреба. 
За по-чувствителни повърхности, като произведения на изкуството на хартия, 

ценни книги и т.н., използвайте за гъбички за  чистене Akapad 

961-1002  1 бр. Small        76 x 152 x 20 мм   80 гр 15 лв. 

  6 бр. 0,48 кг 57 лв. 

961-1000  1 бр. Large        76 x 152 x 45 мм   150 гр 21,90 лв. 

  6 бр. 0,9 кг 120 лв. 

Разработката  на  нов  вид  и  един  по - ефективните  методи  за сухо почистване  започва през 1977 год.   
Като основа служи  уникална   рецепта  от  суровини  и  специален  производствен  процес.   

Продуктът -  WISHAB  намира  много  бързо  възхищението на  реставраторите  в  цял свят. Оптимирането и  

постоянното  разширяване на  програмата  е  основно  задължение  на  производителя.  

Всички  държавни  архиви  и  библиотеки  в  Европа  ги  препоръчват  и  работят  с  тези  продукти.  

WISHAB – гъба  (сега - AKApad )  служи за ефикасно и сигурно почистване от повърхностното замърсяване на 

сухи, неоцветяващи : стени, тавани, картини, фрески, стенописи, тапети, хартия, текстил  и  т.н. 

Гъбата има две части – синя и жълта ( бяла ) половина. С ръка държим синята част. Почистващата половина е 

изработена от специална, напълнена , вулканизирана  латексова  гъба,  pH – неутрална, без съдържание  на  сяра 

и  хлор. Размер : 90 х 67 х 42  мм. 

Складова годност – до  2  години  в  затворини  оригинални  картони !!! 
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780630 AKA pad  -  бяла 

гъба 

за  хартия 

 

С добавка от подхранващи, с мрежести структури масла и индивидулно 

съгласувани добавки - без съдържание  на  сяра  и  хлор. За чувствителни 

обекти – ценни   исторически   документи,  книги,  ръкописи , чертежи и т.н. 

Да се пазят  на тъмно  и  плътно затворени !  

  1  бр.  33 лв. 

  30  бр.  699 лв. 

780631 AKA pad  -  бяла 

гъба 

за  хартия, твърда  

 

С добавка от подхранващи,  с мрежести  структури  масла и индивидулно 

съгласувани добавки - без съдържание  на  сяра  и  хлор.  

За още  по - стадящо  почистване  на чувствителни обекти – ценни   

исторически   документи,  книги,  ръкописи , чертежи, стенописи, фрески, 

картини,  тапети,  гипсов грунд,  варова шпакловка  и т.н. 

Да се пазят  на тъмно и  плътно затворени . 

  1  бр.  33 лв. 

  30  бр.  699 лв. 

780632 AKA pad  -  мека 

гъба 

 

Гъбата е разработена, за да осигури още по-нежно и равномерно почистване 

на чувствителни повърхности  - изписани стени и тавани, гипс и мазилка, 

книги, хартии, тапети или картини. 

За  чертежи,  картини,  живопис 

  1  бр.  24 лв. 

  30  бр. 1  картон 450 лв. 

780639 AKA pad  -  бяла 

гъба, чиста,  без  

добавки 

 
 90 x 70 x 48 мм  

Без  добавки – съвсем чиста !  

Разработките за новата гъба за сухо почистване Akapad бяха проведени с 

оглед  това, създаването на продукт без остатъци с минимални  компоненти 

на  неговата  рецептура.  

Изследванията на продуктите показват, че новият акадад пур почиства още 
повече без остатъци и следователно е още по-неутрален в сравнение с 

доказаните видове akapad в областта на реставрацията на хартиите и 

живописта. 

  1  бр.  36 лв. 

  30  бр.  796,80 лв. 

404151 

 

AKA pad weiss  flexibel   

Особено подходяща за много чувствителни повърхности и се състои от 

много мек, бял активен слой с изключително гъвкав захват. Както всички 

акапади, тя може да бъде нарязана на лентички, които  могат да бъдат 

огънати лесно, така че сферичната форма е предпочитана от много 

реставратори за селективно почистване на стенописи, мазилки, варови 
шпакловки, книги, хартии, тапети или картини. 

  1  бр.  30 лв. 

  30  бр.  600 лв. 

780633 AKA pad  -  твърда За  гладки  повърхности  – стени, тавани, картини, фрески 

  1  бр.  25,80 лв. 

  30  бр. 1  картон 477 лв. 

780634 AKA pad  -  

екстра  твърда 

За  твърди,  грапави  повърхности – стени, зидове,  боядисани  повърхности 

  1  бр.  27 лв. 

  30  бр. 1  картон 561 лв. 
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780636 AKA -  tissue  

 

гъба-кърпа 

88 x 88 x 5 мм 

 

 
 

 

АКА – гъба / кърпа, благодарение  на  своята  гъвкавост,  може  да  почисти  

трудно  достъпни  места. 

Почистващата кърпа akatissue е нова разработка в областта на химическото 

почистване, която е създадена по заявка на множество реставратори. За 

разлика от класическите гъби, чувствителните повърхности могат да бъдат 
почистени без триене и следователно особено внимателно чрез леко 

нанасяне, директното разтриване чрез избърсващи движения може да бъде 

елиминирано. 

В допълнение към новата гъба акапад бял чист, по време на производството 

се отдава голямо значение на използването на възможно най-малко 

компоненти. Следователно този продукт може да се използва с особено 

малко остатъци, особено при обработка на чувствителни документи и 

картини. Платът на ака-тъкан се състои от тънък, гъвкав активен слой без 

дръжка, така че платът да може да се използва индивидуално и конкретно 

дори на труднодостъпни места. 

Като  се  изтърсва  редовно  от  прахта,  кърпата  дори  чисти  по-добре  от  
някои  видове  АКА гъби. 

  1  бр.  48 лв. 

  10  бр.  399 лв. 

WISHAB – Pulver  ( AKAwipe ) 
за нежно  и  ефективно почестване 

 
Специален  продукт   (от специална, напълнена  и  вулканизирана  латексова  гъба )  за почистване ( и  

отсраняване на сажди )   на ценни  исторически  документи, ръкописи,   чертежи, книги , пергаменти  и т.н.  

Прахта се  поръсва  в/у  обекта  за  почистване  и  с  ръка  ( вълнена ръкавица ) се търка. PH – нутрален – до леко 

алкалнен.   

При плоски, тънкостенни предмети след внимателна проверка може да се използва бавно работещ ексцентричен 

шлайф с меки дискове от филц .  Важно е да се гарантира, че налягането не е твърде високо. 

Използвайте нов прах на редовни интервали по време на почистването,  веднага щом се достигне капацитетът за 

задържане на мръсотия. 
Забележка: Почистваните повърхности трябва да са абсолютно сухи  и не трябва нито да се трие, нито да се 

креди. 

Да се държат на затворено и тъмно.  Складова  годност  - до 2  години  в  оригинални  картони. 

780635 AKA wipe – weich 

       

За  особенно  чувствителни  обекти  -  ценни,  исторически  ръкописи,  

пергаменти,  книги,  документи,  чертежи  и  т.н. 

Праховете за сухо почистване akawipe са много фино смлени, омрежени 

естествени масла в комбинация със специално съчетани добавки. За 

типовете бели акавипи се използва омрежено без сяра и хлор рициново 

масло. Праховете абсорбират много добре примеси като прах или сажди. 

4301  150 гр  12 лв. 

  500 гр  42,90 лв. 

780638 AKA wipe – weiss 

 

За  особенно  чувствителни  обекти  -  ценни,  исторически  ръкописи,  

книги, документи, чертежи, за  които  се  изисква  по – обстойно почистване.   

За акавипе бяло се използват специални омрежени местни масла в 

комбинация с индивидуално пригодени добавки. 

 

4351  150 гр  13 лв. 

  500 гр  45 лв. 
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WISHAB – гъба ( сега – AKA pad CLASSIC  ) 

 
служи за ефикасно и сигурно почистване от повърхностното замърсяване на сухи, не оцветяващи :  стени,  

тавани,   фрески,   стенописи,  тапети  и  т.н. 

Гъбата има две части – синя и кафява половина. С ръка държим синята част. Почистващата половина е 

изработена от специална, напълнена , вулканизирана  латексова  гъба,  pH – неутрална, без съдържание  на  сяра 

и  хлор.  

Размер : 90 х 67 х 42  мм. 

Складова годност – до  2  години  в  затворени  оригинални  картони !!! 

780632 
404101 

 

AKA pad classic – weich 
За  гладки  повърхности  –  картини,  стени,  тавани, стенописи,  фрески, 

хартии,  тапети, текстил, пластмаса 

 

  1  бр.  22,80 лв. 

  30  бр.  480 лв. 

780633 

404121 
AKA pad classic   - 

твърда 

AKA pad classic   - твърда 

За  гладки  повърхности и шпакловки  – стени,  тавани, стенописи, фрески, 

меки мазилки (  гипс, вар ) , хартии, тапети, текстил, пластмаса 

  1  бр.  25.80 лв. 

  30  бр.  582 лв. 

780634 

404141 
AKA pad  

екстра твърда 

За  твърди,  грапави  повърхности –  зидария, стени, зидове,  дърво,  

боядисани  повърхности, мрамор, гранит, пясъчник, кожа, пластмаса 

  1  бр.  33 лв. 

  30  бр.  708 лв. 

780637 
404143 

AKA pad  

ултра  твърда 

За  много грапави  повърхности,  метал - при оксидация,  гранит,  

мрамор,  

  1  бр.  30 лв. 

  30  бр.  708 лв. 

Document Cleaning Pads 

 

    
 

 

 

Cleaning Pad за  сухо почистване 

за леко и повърхностно почистване на различни материали/ обекти без вода 

или течен препарат.  

Текстилната торбичка е  пълна с мек прах, подобен на гума, който поглъща  

мръсотия и прах,  без размазване 

Когато торбичката  си  стисне / компресира, тя изпуска  прахта, която 

поглъща  мръсотията  от обекта,  без да драска или  се размазва. 

Приложение : 

чувствителни  обекти,  хартия, книги, картини, акварели, текстил, стъкло, 

рамки и паспарту,  др. 

Размери :  

 Large – 120 x 50 мм - Sold singularly 

 Small -    90 x 40 мм 

782-1004  1  бр. Large 120 x 50 mm 21 лв. 

782-1222  Pack of  2 Small - 90mm x 40mm - Pack of  2 30 лв. 
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Microfibre Cleaning Cloth 

 

Micro Fibre кърпи за почистване без химикали ( сухи или с вода).  

Отлични резултати се постигат на всички повърхности, без да се нуждаят от 

почистващи препарати и химикали, а вие защитавате себе си и околната 

среда.   Тайната е във влакната ! 

Кърпите са изработени от  фини микро-влакна от полиестер / полиамид, 
които не съдържат химикали и дават отличен почистващ ефект, като 

разтворител е необходима само вода.  

Миксът от влакна придава на платта огромна абсорбция.  

- Когато се използват влажни, кърпите почистват всички 

повърхности, особено стъкло, пластмаси, неръждаема стомана, 

хром, месинг и дърво. 

- Когато се използват сухи, кърпите имат естествен "положителен" 

заряд, който привлича "отрицателния" прах. 

Ако се поддържат правилно, при нормална употреба, кърпите издържат 

няколко години и ще се изплащат многократно. 

9473232  1  бр.  6,90 лв. 

  5  бр.  33 лв. 

  50  бр.  300 лв. 

947-9045  5 бр.  69 лв. 

Dust Bunny - Microfilament 

Cloth 

 

 

Платнена кърпа, предназначена за перфекциониста, т.н. прахово „ зайче „ е 

изработена от високотехнологична микрофиламена тъкан от най-добрите 
полиестерни и найлонови микрофиламенти (по-фини дори от 

микрофибърните).  

От изключително фини влакна, опаковани в изключително плътна 

структура, кърпата не наранява,  улавя  най-фините прахови частици  с  

нейната супер фина, но плътна структура. 

 Отлична якост на опън и скъсване 

 Неразрушаващи се, 400% абсорбция на вода и 825% абсорбция на 

масло 

 Работата се подобрява с измиването. 

 Машинно пране до 100 пъти при 60 ° C (мийте отделно / не 

смесвайте с памук) 

 Без разтворители, без свързващи вещества и за многократна 

употреба 

 Без твърди пришити ръбове или етикети, плат, предназначен за 

перфекциониста 

 Безпроблемно почистване на стъкло 

 Мека, 100 гр/м2, с  фина микрофиламентна структура 

 Много абсорбираща, бързо се изсушава, дишаща 

947-1000  1 бр.  12 лв. 

  10 бр.  99 лв. 

 

UN-DU   Original Formula Sticker, Tape and Label Remover 

премахва бързо и ефикасно всички самозалепващи се и чувствителни на 

натиск стикери, ленти, етикети и лепила при контакт, без да оставя петна , 

мазни или други. 

NEW un-du® Sticker, Tape and Label Remover is VOC Compliant – 

нова , има единствена разлика от другата, че  тя ще се изпари като 

оригиналната формула на un-du®, но не толкова бързо.  

Най-голямото предимства на новата формула е, че ще използвате по-малко 

un-du® за премахване на вашите стикери. 

Продуктът е издържал Photographic Activity Test (PAT)   

рН  неутрален ,  некиселинен     Made in USA 

  118 мл un-du   Original Formula Sticker  лв. 

  118 мл NEW un-du Sticker  лв. 

      

 Други  продукти  -  по  запитване 
 


