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118-000 

МАТЕРИАЛИ  за  ПОЧИСТВАНЕ  и  РЕСТАВРАЦИЯ  
на 

КОЖА  и  КОЖЕНИ  ИЗДЕЛИЯ,  ТЕКСТИЛ, ХРАНИЛИЩА 
виж   още  глава   110 - 000  на  каталога 

За  да  се запази кожата, още от древни времена тя се обработва.  Като  органичен продукт, тя  е изложена на 

влиянието на времето,  слънцето, мястото на съхранение, влагата, бактериите, насекомите,  плесените и др. 

На пазара има много различни продукти за грижа в различни ценови диапазони.  

Обикновено дори и "евтини" продукти за грижа по-добре, отколкото без грижи. 

Ако се съмнявате, ефектът на продукта за грижа винаги може да бъде тестван предварително на скрито място.  

В случай на нови кожи, по-евтините продукти за грижа често са достатъчни.  

Срокът на експлоатация значително се удължава чрез леко смазване.  

ПРОДУКТИ  за  ПОЧИСТВАНЕ от ПЛЕСЕНИ,  ГЪБИ, МУХЪЛ, УРИНА 
фунгициди,  инсектициди 

При  влажност < 68 %  и  нормална температура в/у  кожата  се  развиват  плесени.  В  борбата  с  тях  се  
прилагат  водно / спиртни  разтвори  ( 0,2 – 0,35% )  на фунгициди  и  биоциди .  

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.   18 лв. 

  1  кг.  144 лв. 

 BIOTIN    T 

Плътност: 

0,94  кг. /  л. 

 

 

Биоцид, жълтеникава течност –  воден  концентрат.  

Разрежда се  с деминарализирана вода,  в  пропорция  1% - 3% 

Против :   гъби,   бактерии,  микроорганизми 

Активно  вещество :  n-ottil – isotiazolinon  ( OIT )  и  сол  на  

чериристепенен  амоний 

Прилага се , с  четка, компреси  или пръскане  Разход   0,2  -  0,3  кг. / 

м2 

pH  5 – 9 

01182201  1  кг.  171 лв. 

01182205  5  кг.  822 лв. 

01182220  20  кг.  2997 лв. 

 PREVENTOL 

RI  80 

Биоцид, воден  концентрат - фунгицид с  широк  спектър  на  

действие ,  безцветен  - до  сламен на цвят. 

Разрежда се  с  деминарализирана  вода,  във  варираща  

пропорция  2% - 10%  

  1  кг. pH  7 – 9  лв. 

  5  кг. Плътност:    0,97  кг. /  л.  лв. 

4085 Трихлоретилен 

min. 98,5% 

 

Познат като Tri    

C2HCl3 

Трихлоретиленът е безцветна течност със сладникава миризма и 

подчертана летливост. Разтваря се добре в органични разтворители и 

слабо във вода 

добър почистващ продукт за мазнини и гуми 

Чисти сажди, битум,  вълна и филц,  

Като инсектицид  и  дезинфектант 
За импрегниране  на кожи 

  1 л.  15 лв. 
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Препарат премахващ миризма на урина 

Усъвършенствана формула срещу урина - чисти неутрализира и 

дезодорира урина при пряк контакт. В допълнение към 

неутрализиране на миризмата, също така предотвратява оцветяване от 

урина, при навременно третиране на петното. Напълно безвреден за 
хора и животни. 

Използвайте за отстраняване на урина, миризма и петна от:  

- Деца 

- Котки 

- Кучета 

- Всички други домашни любимци и животни 

- Всички други петна и миризма на урина  

Времето няма значение - естеството на това как работи продуктът и 

химическата формула на урината означава, че той ще  изкорени 

миризмата независимо от времето. 

  500 мл  36 лв. 

  1.5  л 3 х 500 мл 79,80 лв. 

 

Plant Based Cleaner 

безопасен за околната среда продукт, 

състоящ се само от растителни 

екстракти. 

Това означава, че е абсолютно 

безопасно да работите във всяко 

помещение; Вкъщи, на работа, в 

болници, по дрехи и за много други 

приложения. 

Почистващ препарат за текстил  Fabric Cleaner & Spotter 

    Подходящ за всички видове текстил и тъкани 

    Щадящ околната среда на основата на растителни екстракти 
    Безопасен за употреба 

    Подходящ за вълна и коприна 

Препаратът работи чрез отделяне на мръсотията и оцветяването на 

молекулите, които са се закрепили върху влакната. Това се извършва 

чрез напръскване на почистващия препарат за тъкани върху мръсната 

повърхност и оставянето й да подейства. 

Молекулите в продукта вибрират срещу замърсяващите частици, като 

ги отделя от влакната, които са оцветени, което им позволява лесно да 

се избърсват с парче хавлиена кърпа. 

Това уникално действие на почистване прави продукта напълно 

безопасен за употреба, без да причинява повреди на повърхността, 

върху която се нанася; Няма нужда да се търка  просто го оставете да 
подейства. 

Освен че е основен почистващ препарат за тъкани, продуктът е 

отличен и за премахване на петна от тъкани, като например; 

  Кетчуп 

  Кръв 

  Мазнини 

  Ръжда 

  Безалкохолни напитки 

  Трева 

  Кафе и чай,   Шоколад 

  Други видове петна 

  250 мл  36 лв. 

  500 мл  48 лв. 

  1 л  69,90 лв. 

 

 

Протектор за текстил  

    Предпазва от течности и мазни петна текстил и плат 

    Не променя тъканта при допир. 

    Безопасен за употреба дори при коприна и вълна. 

    Нетоксичен на водна основа 

Покритието за тъкани отблъсква всички петна от мазнини и вода от 

дрехи, килими и тапицерии. Не само това, но прави тъканите по-лесни 

за поддържане и почистване в бъдеще, тъй като задържат мръсотия на 
повърхността, вместо да се накисват в тъканта. 

За най-добри резултати приложете защитното покритие за тъкани 

веднъж или два пъти годишно за райони с ниски средни нива на 

употреба и четири пъти годишно за райони с висока употреба; Като 

диван или стол за тъкани. 

Разход :  1 л. около 40 м2 

  250 мл  36 лв. 

  500 мл  51 лв. 

  1 л 3 х 500 мл 87 лв. 
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ПРОДУКТИ  за  ЗАЩИТА  от  ПЛЕСЕН,  МОЛЦИ  и  НАСЕКОМИ 
Необходими  са  специфични  мерки.  Като  такива  се  прилага : 

 Опушване  с  димки    при  затворени  помещения /  хранилища 

 Пръскане  с  инсектицид  - с   ръчен  пулверизатор  ( Preventol ) 

 Пръскане  с  разтвор  на боракс  или  борова  киселина   

 Поставяне  в  торби  с  шепа  дихлорбензолови  кристали 

Димки 

 

Copyr  Smoke  Инсектицид 

Съдържание :    

активна  субстанция   Перметрин 25/75,  14 гр.  в  100 гр. 
C21H20Cl2O3 

Помещението трябва да е отлично уплътнено.  

Дозата се поставя  в/у тухла ( негорим предмет в тенджера ) , отваря 

се капачето,  запалва се фитила и помещението се напуска по най-бърз 

начин. 

Оставя се затворено за 24 ч. – след това се проветрява. 

Идеално  решение  за  всякакъв  вид  затворени пространства,  където  

обработката  на  дървесината  с  течни  продукти  е  невъзможна  или  

нежелана. 

Разход  

1. При  молци  и  насекоми          1  доза  от   31 гр.  за  250 м3 
2. При  мравки, хлебарки            1  доза  от   31 гр.  за    65 м3 

  1  бр. 30 гр.         кръгла  малка  доза / консерва         

99 

лв. 

  6  бр.  570 лв. 

 

Фумигатор-/димка/ за дезинфекция на помещения против мухъл, 

плесен и бактерии     внос от Франция 

Прилага се  при случаи на висока замърсеност с гъбични образувания 

на мухъл, плесен и бактерии, така и за профилактика. 

Съдържа активното вещество Orthophénylphenol C12H10O -  мулти-

повърхностен дезинфектант. 
За книгохранилица, складове, офиси, за бита 

 

  20  гр.  48 лв. 

  40  гр.  66 лв. 

  120  гр.  111 лв. 

  200  гр.  144 лв. 

64000 Borax 

 

Na2B4O7 – 10H2O 

За  биологична  защита  на  кожата : 

80  гр.  / 1  л.  вода -  разтворът  се  затопля.  

Универсален  разтвор:   

60 гр. боракс + 60 гр. борна  киселина, разтворени  в  1 л. вода 

  100  гр.  9,60 лв. 

  1  кг.  15 лв. 

64010 Борна  киселина За  биологична  защита  на  кожата     H2BO3 

  100  гр.  9,60 лв. 

  1  кг.  15 лв. 

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

  100  гр.  3 лв. 

  1  кг.  18 лв. 

ПРЕПАРАТИ   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.  

 Estuche Curator 3 

Encuadernaciones 

За кожи и пера  120 лв. 

 Estuche Curator 2 Cuero  93 лв. 
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 Estuche Curator 2 Pergamino За истински  пергамент   84 лв. 

 Estuche Curator 1 Pieles  66 лв. 

МОКРО   ПОЧИСТВАНЕ  на  КОЖА и  КНИГИ  с  АНИЛИНОВА, 

КОЖЕНА  и  ТЕКСТИЛНА   ПОДВРЪЗИЯ 
При  често  използване  на  кожата  - мебели, дрехи, аксусоари, юзди, седла, книги,  те се  замърсяват  и  се  

налага  да  се  почистят / измият,   след  което  се  нанася омекотител/ маз / смазка/ масло / импрегнант 

Почиствайте кожата на всеки 3 месеца 

Не забравяйте след като почистите кожата да нанесете защитен крем 

78045 Марсилски  сапун Сапун – на  калъпи  от  600  гр.,  на  базата  на  чист зехтин  -  

произведен  от  френската  манифактура  Marius Farbe 

  1  бр.  27 лв. 

  6  бр.  144 лв. 

  10  бр.  222 лв. 

78052 Vulpex   

liquid   soap 

От  1970 г. Vulpex сапун  се  използва  в  реставрацията  на  картини.  

Концетрат  за  чистене на   кожи, и др.   не йонен !  

Разрежда  се  с  деминарализирана  вода  1 : 6   1:7  

За  безводни  почиствания : разрежда  се  с  Siedgrezbenzin  1:10  1:20 

  100  мл. Оригинална  опаковка 39 лв. 

  250  мл. Оригинална  опаковка 69 лв. 

  1  л. Оригинална  опаковка 210 лв. 

  5  л. Оригинална  опаковка 990 лв. 

78057 Мarlipal   

1618 / 25 

Не йонен тензид, не е  токсичен.  На люспи,  повърхностно активен, за  

почистване   на  картини, кожи, пергамент  

  100  гр.  12 лв. 

  1  кг.  75 лв. 

  10  кг.  690 лв. 

 

Сапун за кожа с глицерин 

32550  250 гр  42 лв. 

 

Течен сапун  500 гр 

Фин сапун от чисти растителни масла. 

Чистите растителни масла действат в дълбочина и правят кожата 

еластична. Високо съдържание на глицерин и мазнини, които 

подхранват кожата. Консистенцията позволява безпроблемно 

разтваряне във вода.  

Подходящ продукт за използване също в обора и дома. 

Използвайте с влажна кърпа за да почистите замърсяванията.  

Две супени супени лъжици разтворени в топла вода е един ефективен 

почистващ разтвор. 

 

150511  500 гр   лв. 
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Почистващ препарат за кожа  Leather Ultra Clean 

Продукт на английската  компания Furniture Clinic 

Leather Ultra Clean е създаден за основно почистване на всички видове 

кожи, с изключение на велур и набук, за които ние препоръчваме 

използването на Suede&Nubuck Cleaner 
Не съдържа разтворители или абразиви, което Ви позволява да 

почистите кожата безопасно, без да причинявате вреда, но той е 

способен да отстрани дълбоките замърсявания.  

Leather Ultra Clean е ефективен и мощен разтвор на водна основа, 

което го прави идеален за почистване на светли кожи, на които 

замърсяванията си личат по-ясно.  

Leather Ultra Clean може да се използва за всички цветове кожа 

напълно безопасно. 

След като почистите кожата,  нанесете защитен крем за кожа Leather 

Protection Cream 

Подходящ за: може да се използва за всички цветове кожа 

напълно безопасно 

 Анилин и Полу-анилин 

 Боядисана кожа 

 Намаслена или обработена с вакса кожа 

 Ламинирана кожа 

 Двутонови и Състарени кожи 

  100 мл  15 лв. 

  250 мл  39,90 лв. 

  500 мл  63 лв. 

  1000 мл  78 лв. 

      

ЗАЩИТЕН  КРЕМ, ОМЕКОТИТЕЛИ , МАЗ, СМАЗКИ, МАСЛА 

 

Омекотител за кожа  професионален  немски  

Lederweicher SR 

 

Водният  разтвор  навлиза  в  кожата  и  тя  набъбва 

Така,  тя  става  по-разтеглива, по-гъвкава 

42800  700 мл В оригинална опаковка 39 лв. 

  700 мл В оригинална опаковка  - шише със спрей 54 лв. 

  100 мл. В  наша опаковка 6 лв. 

  1 л.   „       „        „ 36 лв. 

  5 л. В туба 150 лв. 

  25 л.      „ 720 лв. 

 

Neatsfoot Oil   100% Pure   внос от Англия 

TOP QUALITY - sourced by our industry experts 

Pure Neatsfoot Oil is a deep penetrating oil and natural preservative for 

leather articles subjected to everyday use and outdoor exposure 

A tried and trusted product with saddle makers 

Pure Neatsfoot Oil is a natural animal oil that replaces the evaporated oils 

in leather 

Pure Neatsfoot Oil is a restorative which makes dried out leather soft and 

pliable 

Отлично качество, бистро, не оцветява 

  500 мл.  54 лв. 

  1 л. 2 х 500 мл. 99,90 лв. 
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Oleum pedum tauri (lat.) 

 

прозрачно 

 

CAS-Nr.:           8001-85-2 

EINECS-Nr.:     232-294-3 

Масло  от  копита  на  говеда   ( едър рогат добитък ) 

Ноктите на едър рогат добитък, овнешки или от краката на конете се 

парят с гореща вода, след това вълната или копита се отстраняват и 

след това отново се варят с вода в продължение на няколко часа, като 

на повърхността се натрупва светло жълто, леко миришещо, приятно 
вкусно масло .  

Масло от говежди челюст, изследвано от Hilditch (Ливърпул, 1948), 

съдържа следните  мастни  киселини:  

 олеинова киселина 64%,  

 палмитинова киселина 16,9%,  

 хексадеценова киселина 9,4%,  

 стеаринова киселина 2,7%,  

 линолова киселина 2,3%.  

В зависимост от произхода се прави разлика между масло от нокът от 

едър рогат добитък, масло от овчи нокът и масло от конски крака.  

Съхранение:  
Защитено от светлина, не над стайна температура, в плътно затворени 

контейнери (благоприятно е добавянето на азот).  

Приложение:  
В кожената промишленост (кожени масла, за смазване на кожи и 

производство на емулгирани и сулфонирани масла), текстилната 

промишленост (нетни масла, памучни и машини за плетене), прецизна 

механика (масла за часовници, масла за защита от ръжда), за 

изтегляне, пресоване и щамповане на масла за прецизна работа на 

най-високите изисквания, в реставрацията – в етнографските 

колекции, библиотеките - кожени подвързии на книги и др., обмазване 

на приклади и дръжки от дърво 

73640  100 мл.  9 лв. 

  1 л.  69 лв. 

  5 л.  300 лв. 

    

Мас  за  кожа ,     руска  рецепта  

65%  масло от копита на говеда  

10%  рициново  масло  

2%    камфор  от  мащерка 

16%  пчелен восък   

7%    ланолин 

max. 0,5%  етерично ароматно масло с прополис 

42415  150 мл.  30 лв. 

42400  500 мл.  81 лв. 

 

Cire  213  от NESCHEN 
Течно масло, патентовано CNRS,  за  кожа,  безцветно,  

водоотблъскващо,  pH неутрално. 

Действащо  срещу  инсекти  и  замърсяване 

Поддържа  и консервира  наранени  кожени корици  и  други обекти  

от  кожа. 

90336  50 мл  48 лв. 
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Защитен крем   Leather Protection Cream 

Продукт на английската  компания Furniture Clinic 

Leather Protection Cream е крем на водна основа, той се използва за 

защита, подхранване и възстановяване на аромата на стари и нови 

кожени изделия. 
При използване на кожата, потта и мазнината от тялото ни бавно 

започват да атакуват кожата, което води до обезцветяване, напукване 

и лющене на кожата. Тези щети могат да се видят при повечето 

мебели, където човек обляга ръцете и главата си, на волана за кола 

или на яката на якетата, където се появяват тъмни и лепкави петна. 

Leather Protection Cream е с усъвършенствана технология за предпазна 

бариера, която отблъсква мазнините и потта от кожата, което помага 

да се предотврати появата на горепосочените проблеми. 

Бариерата, нанесена върху кожата, също така ще задържи общата 

мръсотия и замърсяване на повърхността, което ще направи кожата 

много по-лесна за почистване и грижа за нея, като допълнителният 
бонус ще бъде и спирането на оцветяване от дрехите да проникне в 

лака на кожата.  

Бариерата също така помага да се спре  износване на защитният лак 

на кожата; Като използвате кожа, причинявате триене, което бавно 

започва да износва коженото покритие. Защитният крем действа като 

преграда между кожата и околната среда, което спомага за 

предотвратяване на преждевременно износване. 

  100 мл  18 лв. 

  250 мл  39 лв. 

  500 мл  69 лв. 

  1000 мл  99,90 лв. 

 

Смазка за кожа 

Безцветна 

 Подходяща за всякакъв тип кожа. 

 Попива бързо. 

 Прави кожата мека, здрава и водоустойчива. 

 

3234  450  мл.  21 лв. 

  1000  мл.  36,90 лв. 

 

Смазка за кожа течна 

    -  Прави кожата мека и водоустойчива. 

    
 

 

3235  500  мл.  18 лв. 

3536  1000  мл.  30 лв. 

 

Крем за кожа  Good  Oldе 

Продуктът подхранва кожата с естествен пчелен восък, фини масла и 

ланолин. 

Дълбокото, ефективно действие съхранява кожата мека и еластична.  

Тя запазва естествения си вид и изглежда по-дълго като нова. 

 

 

  200 мл.   21 лв. 

 

Пяна за кожа ALL IN ONE 
Тази кремообразна пяна предлага всичко в едно:  

 Кожата е почистена, отново омаслена 

 Бърз ефект  

 с повишена устойчивост  (осигурена от антиоксидантите)   

 с красив блясък. 

Начин на употреба: 

    Разклатете за кратко и напръскайте директно върху кожата. 

    След това използвайте мека кърпа за да почистите. 

    Повторете ако е необходимо. 

    Кратко полиране ще засили блясъка. 
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  200 мл.   36 лв. 

 

Смазка за кожа Care Intensive 

Нежна емулсия, придаваща сатенен блясък на всички гладки кожи, 

кожени подвързии,  ботуши за езда и обувки.  

Активните съставки премахват замърсяванията и гарантират 

безпроблемно почистване.  

Помага за отстраняването на упорити петна върху кожени изделия.  

Защитава всички видове кожа от замърсяване и влага. 

120613  250 мл.  27 лв. 

 

Centralin    смазка за кожа   -  безцветна 

Подхранва кожата и я прави мека и еластична.Предпазва я от влага. 

Състав: минерални масла,  масло,  восък от авокадо,  синтетичен 

восък. 

 

250006  150 мл.  9 лв. 

  900 мл. 6 х 150 мл 51 лв. 

 

Препарат за поддържане на кожа 250 мл, с ланолин 

 

Нето тегло: 0.285 кг   

 

209004  250 мл.  9 лв. 

  1,5 л. 6 х 250 мл. 51 лв. 

 RODA DYE NF   БОИ  за  КОЖА 

 
Наследник  на SELLADERM,  течни   концентрати  от  комплекси с желязно – оксидни  пигменти  

Разреждат  с  вода  или  органични  разтворители  

pH: 6,5 

10 гр / 1 л  бързо  постига  дълбок тон   

Приложение : 

10-200 гр  концентрат на 1 л. деминерализирана  вода или  орг. разредител   

Начин  на  работа :  чрез  пръскане,  потапяне, с четка  или отливане 

  500  мл RODA DYE    Yellow NF 90 лв. 

  500  мл RODA DYE    Orange NF 78 лв. 

  500  мл RODA DYE    Havana NF 108 лв. 

  500  мл RODA DYE    Dark Brown NF 90 лв. 

  500  мл RODA DYE    Ruby NF 108 лв. 

  500  мл RODA DYE    Red NF 114 лв. 

  500  мл RODA DYE    Navy NF 126 лв. 

  500  мл RODA DYE    Black NF 90 лв. 

  1  бр. Комплект  от  всички цвята 720 лв. 

Рецепта  за  восъчна  смазка  на  Британския  музей  : 

 
 78070     Ланолин  ( безводен )                                                       200  гр. 

  73720     Кедрово  масло                                                                   30  мл. 

  62210     Пчелен  восък - избелен,  100%  чист                              15  гр. 

  100-171  Хексан                                                                                 330  мл. 

Смазката  да  е  течна,  нанася  се  внимателно  и  в  малко  количество. 

78070 Lanolin  DAB  9 Без  пестициди,  безводен ! 

  250  мл.  18 лв. 

  1  л.  60 лв. 

  5  л.  270 лв. 
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73720 Масло  от  кедър От  Juniperus  Virginiana 

  75  мл.  21 лв. 

  250  мл.  54 лв. 

  1  л.  180 лв. 

100-171 Hexane Хексан,  петролен  етер,  точка  на  кипене  60 – 80 ° С 

  1  л.  30 лв. 

  10  л.  270 лв. 

62210 Пчелен   восък избелен,   100% чист, DAB 10 

  1  кг.  48 лв. 

  10  кг.  450 лв. 

     

 


