118-000

МАТЕРИАЛИ за ПОЧИСТВАНЕ и РЕСТАВРАЦИЯ
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, мястото на съхранение, влагата, бактериите, насекомите,
плесените и др.

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

118-001

78740

01182201
01182205
01182220

4085

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 .
Микробицид, натрий-2- фенол – фенолат 95% . Люспи , разтворими във вода и
Preventol ON
алкохол. За консервация и дезинфекция с/у бактерии, гъби, плесени. рН
extra
до 14 Консервация : 0,20 - 0,40% ;
Дезинфекция – до 3 %.
18 лв.
 100 гр.
144 лв.
 1 кг.
Биоцид, жълтеникава течност – воден концентрат.
BIOTIN T
Разрежда се с деминарализирана вода, в пропорция 1% - 3%
Плътност:
0,94 кг. / л.
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
171 лв.
 1 кг.
822 лв.
 5 кг.
2997 лв.
 20 кг.
PREVENTOL
Биоцид, воден концентрат - фунгицид с широк спектър на действие ,
безцветен - до сламен на цвят.
RI 80
Разрежда се с деминарализирана вода, във варираща пропорция 2% 10%
pH 7 – 9
лв.
 1 кг.
Плътност: 0,97 кг. / л.
лв.
 5 кг.
Трихлоретилен C2HCl3
Трихлоретиленът е безцветна течност със сладникава миризма и подчертана
min. 98,5%
летливост. Разтваря се добре в органични разтворители и слабо във вода
Познат като Tri добър почистващ продукт за мазнини и гуми
Чисти сажди, битум, вълна и филц,
Като инсектицид и дезинфектант
За импрегниране на кожи
лв.

лв.


118 - 020
Необходими са




Copyr Smoke
Инсектицид








1 бр.
6 бр.

ПРОДУКТИ за ЗАЩИТА от МОЛЦИ и НАСЕКОМИ

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
Съдържание : Xn – Xi - N 13,5 % O – Xn - N 12,5 %
Дозата се поставя в/у тухла ( негорим предмет ) , отваря се капачето, запалва
се фитила и помещението се напуска по най-бърз начин. Оставя се затворено
за 24 ч. – след това се проветрява.
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
75 лв.

ПРЕПАРАТИ на CURATOR
118-201

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.
За кожи и пера
Estuche Curator 3
120 лв.
Encuadernaciones
Estuche Curator 2 Cuero
93 лв.
За
истински
пергамент
Estuche Curator 2 Pergamino
84 лв.
Estuche Curator 1 Pieles
66 лв.

МОКРО ПОЧИСТВАНЕ

При често използване на книгите, подвързиите им се замърсяват и се налага да се мият, след което се
нанася смазката.
Сапун – на калъпи от 600 гр., на базата на чист зехтин - произведен
78045
Марсилски
от френската манифактура Marius Farbe
сапун
27 лв.
 1 бр.
144
лв.
 6 бр.
222 лв.
 10 бр.
От 1970 г. Vulpex сапун се използва в реставрацията на картини.
78052
Vulpex
Концетрат за чистене на кожи, и др. не йонен !
liquid soap
Разрежда се с деминарализирана вода 1 : 6 1:7
За безводни почиствания : разрежда се с Siedgrezbenzin 1:10 1:20
Оригинална опаковка
39 лв.
 100 мл.
Оригинална опаковка
69 лв.
 250 мл.
Оригинална опаковка
210 лв.
 1 л.
Оригинална опаковка
990 лв.
 5 л.
Не йонен тензид, не е токсичен. На люспи, повърхностно активен, за
78057
Мarlipal
почистване на картини, кожи, пергамент
1618 / 25
12 лв.
 100 гр.
75 лв.
 1 кг.
690 лв.
 10 кг.
Препарат за поддържане на кожа 250 мл, с ланолин
Нето тегло: 0.285 кг Цена 7,20 лв

Centralin смазка за кожа - безцветна, 150 мл.
Подхранва кожата и я прави мека и еластична.Предпазва я от влага.
Състав: минерални масла, масло, восък от авокадо, синтетичен восък.
Цена 4,50 лв
Как да премахнете мастилни петна от кожа
За да премахнете петна от мастило ви е нужен leather ink remover kit.
Препоръчително е първо да почистите района с помощта на почистващ препарат за кожа. Това е
така, защото почистването с обикновен почистващ препарат премахва остатъците от мастило и по
този начин ще използвате по-малко отстраняване на мастило, а понякога и нормален инструмент за
почистване на кожата е всичко, което е необходимо. Ако нямате почистващо средство, използвайте
leather ultra clean.
Стъпка 2. Нанесете Leather Ink Remover върху петното
Нанесете част от почистващото средство за мастило върху памук и внимателно потупвайте
мастилото, за да повдигнете петното.
По-упоритите петна могат да изискват триене или по-голямо натиск, но винаги да се започва леко и
след това ставате по-агресивни.
Стъпка 3. Премахване на облачните остатъци
Нанесете ink remover върху гъба и избършете кожата надолу, за да премахнете облака.
Почистете зоната отново с leather ultra clean за да премахнете всички остатъци
За финал нанесете leather protection cream за да предпазите кожата от последващи петна.

Комплект грижа за кожата
Отличен комплект за грижа за кожата, който комбинира препарат за
почистване на кожа и защитен крем.
Почиства, подхранва и защитава, като възстановява оригиналния аромат на
кожата.
Съдържание :
500ml Leather Ultra Clean - 48лв
500ml Leather Protection Cream - 60лв
гъба и кърпа



1 бр.






50 мл
100 мл
500 мл
1000 мл

Комплект от 2-та продукта
87 лв.
ПРЕПАРАТ ЗА КОЖА
- почиства и подхранва
Почиства, подхранва и защитава кожата.Начин на употреба:Разклатете добре
бутилката; изсипете малко от препарата върху мека, чиста и безцветна кърпа;
нанесете.
Почиства, подхранва и защитава кожата.
Начин на употреба:
Разклатете добре бутилката; изсипете малко от препарата върху мека, чиста и
безцветна кърпа; нанесете с постъпателни кръгови движения; след 2-3 минути
избършете с мека и чиста кърпа; при необходимост повторете процедурата.
При силно замърсени повърхности първо избършете с влажна кърпа.
Да не се използва върху набук и необработени кожи;
Почистващ препарат за текстил и кожа
Елементарното решение за премахване на всяко петънце от всички кожени и
текстилни изделия
Почистващият препарат отстранява петна от масло, мазнина, сажди, никотин,
остатъци от тензиди и друга мръсотия от всякакви тъкани, изкуствена и
естествена кожа.
Почистващият препарат за текстил и естествена кожа е продукт, действащ с
помощта на микросплитинг. Това е иновативен метод, при който молекулите
на мръсотията се разбиват на отделни атоми и се отмиват. По този начин
всички замърсявания се премахват без да се използват тензиди, избелващи
вещества, разтворители, ензими. Почистващият препарат отстранява петна от
масло, мазнина, сажди, никотин, остатъци от тензиди и друга мръсотия от
всякакви тъкани, изкуствена и естествена кожа.
Предимства:
 Не съдържа разтворители, ензими, тензиди и избелващи средства
 Подходящ за всякакъв вид тъкани
 Лесно отстранява замърсяванията
 Не вреди на кожата
 Икономичен разход
 Екологичен
Приложение:
Дрехи, Обувки Тапицерии Мека мебел, Чанти, Куфари, Униформи
Носии Знамена Килими
Начин на употреба:
Препаратът се нанася с впръскване или четка. Необходимото количество
зависи от попивателните способности на повърхността (разходната норма
варира от 5 до 50 мл/кв.м). След обработка да се остави от 10 до 25 минути да
подейства, след което да се измие добре с вода.
Разходна норма: 5 - 50 мл/кв.м.
лв.
лв.
лв.
лв.

Leather Repair Kit
Комплектът за ремонт на кожа осигурява всичко необходимо за извършване на кожени ремонти с
професионално качество в един удобен комплект.
Продуктите в този комплект, ще позволят на
всеки да поправи и ремонтира:
Срезове
Дупки
Изгарания от цигари
Разкъсвания
Сцепвания
Цена

лв.

Комплект за почистване и подхранване на кожа
Комплект специализиран за почистване и поддръжка на кожен салон с
гарантирано професионален резултат!
Почистване на силно и слабо замърсени кожени салони
Незабавно действие на препаратите!
Омекотява естествената кожа в интериора на автомобила
Предотвратява от повторно замърсяване


1 бр.






1 л
5 л
10 л
20 л

54
LEDER Care
Готов за употреба професионален препарат "TENZI" за поддържане на
повърхности от кожа.
Готов за употреба препарат за поддържане на повърхности от кожа. Съхранява
естествения блясък на кожата и оставя защитно покритие, което придава
еластичност и предпазва от износване, напукване и други увреждания.
приложение:
Кожени тапицерии, мебели, кресла, столове и интериорно обзавеждане.
начин на употреба:
Напръскайте с помощта на спрей и изсушете със суха кърпа.
За блясък, полирайте със суха, мека кърпа.
За боядисани кожи, първо тествайте!
лв.
лв.
лв.
лв.
Почистващ продукт за текстил
Премахва петна и Защитава
500ml Fabric Cleaner & Spotter - 48лв
500ml Fabric Protector - 48лв
За продукта
Завършено решение за почистване и защита на текстил
Подходящо за нежни тъкани като коприна и вълна
Ефективна защита от петна и мръсотия
Подходящи за употреба в мебели и тапицерии, дрехи, костюми, носии,
килими и всякакви други тъкани
Всичко в едно почистващ препарат за материя и





72

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.

01113700

01113800

01113600

Ензим LIPASI

 1 бр.
Ензим
AMYLASE

 1 бр.
Микс от ензими




78070

73720

100-171

62210

1 бр.

Смес от подбрани и пречистени Lipasi – ензими с носител.
За почистване от фирнизи, восък, изкуствени смоли - винилни
акрилни, изсъхнали масла, ретуши,
Комплект от :
- 1 доза Lipasi - ензим
- 1100 мл носител
- 1200 мл течност
99
Смес от подбрани и пречистени Amylase – ензими с носител.
За почистване от лепила, туткали , клайстер и др.
Комплект от :
- 1 доза Amylase - ензим
- 1100 мл носител
- 1200 мл течност
99
Смес от подбрани и пречистени микс – ензими с носител.
За почистване от казеин, лепила, туткали , белтъчини и яйце
Комплект от :
- 1 доза микс от ензими
- 1100 мл носител
- 1200 мл течност
99

ПРОДУКТИ за ВОСЪЧНИ ФИРНИЗИ
Рецепта за восъчен фирниз 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.
Lanolin DAB 9
Без пестициди, безводен !
 250 мл.
 1 л.
 5 л.
От Juniperus Virginiana
Масло от кедър
 75 мл.
 250 мл.
 1 л.
Хексан, петролен етер, точка на кипене 60 – 80 ° С
Hexane
 1 л.
 10 л.
избелен, 100% чист, DAB 10
Пчелен восък
 1 кг.
 10 кг.

и

лв

лв

лв

18
60
270

лв.
лв.
лв.

21
54
180

лв.
лв.
лв.

30
270

лв.
лв.

48
450

лв.
лв.

ХИМИКАЛИ
64000

Borax
Na2B4O7 – 10H2O

64010

64100

 100 гр.
 1 кг.
 10 кг.
 25 кг.
Борна киселина
 100 гр.
 1 кг.
 10 кг.
Стипца
 100 гр.
 1 кг.
 10 кг.

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
9,60 лв.
15 лв.
120 лв.
285 лв.
За биологична защита на кожата H2BO3
9,60 лв.
15 лв.
лв.
Калиев – алуминиев сулфат K2Al2(SO4)4 – 24H2O
3 лв.
18 лв.
180 лв.

