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106 - 000 

Разделителни   повърхности,   Фолия,   Сита,  Цедки     

Фазерни  кечета,   Филтърни  хартии,  Мембрани 

Разделителни   повърхности 
106 - 004 Японска  хартия 

влагоустойчива 

бяла,  на  руло  

23 гр./м2 

Прилага се  като  носеща  основа  при  накисване  на  чувствителни  

обекти  и  като   фиксаж  и свързване  на  кожи ( при  тяхната  обработка  

от  противната страна )  

Руло :  широко  100 см.   50 м. дълго 

  1  л.м.   лв. 

  50  л.м. Цяло  руло  лв. 

37424   Филтър – картон 

бял,  на  руло    

Бял  картон,   pH   7,35,   220  гр./м2  

0,4 мм.   дебел  , 100  см.  широк  

Руло  от  50  м. 

  1  м.  12 лв. 

  50  м. Цяло  руло 420 лв. 

37 431  Филтър – картон 

бял, на  руло   

 

Бял  картон,  pH  7,32,    315 гр./м2  

0,6 мм.  дебел,  120  см.  широк 

Руло  от  50  м. 

  1  м.  15 лв. 

  50  м. Цяло  руло 576 лв. 

106 - 010 Филтърна  хартия 80 гр/м2     50 х 50 см  

  1  кг. 50 бр.  в  килограм 15 лв. 

  12,5  кг. Оригинална  опаковка 150 лв. 

106 - 011 Попивателен  картон Бирен  картон    100 / 70  см.       430 гр/м2 

  1  л.  2,40 лв. 

  10  л.  21 лв. 

 Попивателен картон 

Blotting Paper 

Особено  попиващ   и   мек  картон.    Не  образува  фузили  ! 

100 %  целулоза, без  оптично  избелване,  без  оцветители,  без  

пълнители  Прилага   се  при  натиск  и  съхнене  на  намокрена  хартия.  

10676  1  бр. 520  гр./м2              50  х  70  см. 8,70 лв. 

10677  1  бр. 520  гр./м2              70  х  100  см. 15,90 лв. 

13-1308  1  бр.   80  гр./м2              50  х  66  см  лв. 

03-1540  1  бр. 240  гр./м2              70  х  100  см  лв. 

 Попивателен    

картон 

Blotting Paper 

 

Особено  попиващ   и   мек  картон.    Не  образува  фузили  ! 

100 %  целулоза, без  оптично  избелване,  без  оцветители,  без  

пълнители 

Прилага  се  при  натиск  и  съхнене  на  намокрена  хартия 

Естествено  бял,   на  листа   350   гр./м2   и   700 гр./м2 

04001  1  л. 350 гр./м2        70  х  100  см.        1  мм  дебел 18,90 лв. 

  100 л.  1158 лв. 

04004   1  л. 350 гр./м2      110  х  120  см.        1  мм  дебел 27 лв. 

04058  1  л. 700 гр./м2      100  х  140  см.        2  мм  дебел 59,60 лв. 

 

 

Бирен  картон    (  Бирмат  Beermatt  board  2/S  ) 

Двустранно  избелен  бирен  картон, съдържащ  избелена химична маса  и 

дървесна маса,  висок обем,  добра  абсорбция,   

структура на картона: горен пласт - избелена химична маса, среден пласт 
- дървесна маса, долен пласт - избелена химична маса 

100  х 70  см          100  х  70 см 

430 гр/м2               500 гр./м2  

1,0  мм  дебел        1,15  мм   дебел 

  1  бр. 430 гр/м2                2,40 лв. 

  1  бр. 500 гр./м2  лв. 

 Фолиа,  Кечета,  Мембрани 
 Natur  - Латекс 

гумен   плат 

Естествен  цвят ,  за покриване  на  масата  с  ниско  налягане ,  

0,1  µ.  дебел,   120  см.  широк  

38120  1  м.  120 лв. 

  6  м.  600 лв. 

 Natur  - Латекс 

гумен  плат 

Естествен  цвят ,  за покриване  на  масата  с  ниско  налягане , 

200  см.  широк,   0,33 µ  дебел    

  1  м.  390 лв. 



2 

 

 Natur  - Латекс     гумен   плат 120  см.  широк    0,1  µ.  дебел 

60030  1  м.  240 лв. 

38 903 Гума     

на  руло  

Гума   на  руло ,  бяла,   0,3 мм.  дебела 

Като  разделител  при  хартиения  фазер,  за  покриване  на  масите  с 

ниско  налягане,  като  бариера  против  влага ,  маска  за  листо – 

леярната  кутия 90  см.  ш.    10  м.  дълго   роло 

  1  м.  60 лв. 

  10  м.  318 лв. 

 

Хостафан  фолио  на  руло  50 µm     не е силиконизирано 

Подобно на Mylar и Melinex 

висококачествен, кристално чист филм, направен от PET 

широко  139 см  

дължина  50 м Предлагаме и на метър.   

Приложение:  

като вложка в изрези за паспарту, като филм за защита на книги или  

покриване на  маси с ниско налягане 

- висока прозрачност 

- отлична механична якост 

- висока стабилност на размерите 

- добра термична устойчивост 

  1 м  16,50 лв. 

  50 м  540 лв. 

 

Мylar фолиата  със средна дебелина  

се използват най-често за опаковане 
и покриване на книги, капсулиране 

на документи, покриване на 

работни повърхности и покрития за 

вакуумни маси, изработване на 

пликове, защита на отпечатъци и 

други често срещани приложения. 

Mylar Film Rolls 
Mylar® е търговското наименование на DuPont за полиестерни филми. Те 

стават млечни и облачни с нарастваща дебелина. Предлагат отлична 

комбинация от електрически, химични, термични и физични свойства. 

Полиестерният филм се характеризира с отлична устойчивост на 

обикновени разтворители. 

Този полиестерен филм може да се използва при температури от -70 ° C 

до +150 ° C. Тъй като не съдържат никакви пластификатори, те не стават 

крехки при стареене ( при нормални условия). 

Полиетилентерефталат  е биаксиално ориентираният PET ( BoPET, 

познат и под наименованието Майлар) може да бъде алуминизиран чрез 

изпарението на тънък слой метал върху него, за да се намали 

пропускливостта и да се направи отразяващ и непрозрачен.  
Тези свойства са полезни в много приложения, включително гъвкави 

опаковки за храни и топлоизолации.  

Полиетилентерефталат (  PET, PETE) е най-широко разпространеният 

термопластичен полимер от полиестерното семейство и се използва  за 

дрехи, опаковки за храни и напитки, термоформоване в производството и 

в комбинация със стъклени влакна за инженерни смоли. 

  1  м 0,2 мм   лв. 

  30,48 м Внос  от  USA 300 лв. 

  76,2 м  660 лв. 

  1  м 0,4 мм  лв. 

  30,48 м  540 лв. 

  76,2 м  888 лв. 

87221 Хостафан  RNT 75 Полиестерно  фолио  Hostaphanfolie,   ( на Mitsubishi Polyester ) 

силиконизирано,   Polyethylenterephthalat   PET 

75 µm   дебело фолио   140 см.  широко ,    50  м. дълго     105  гр./м2 

  1  м.  18,90 лв. 

  50  м.  480 лв. 

87220 Хостафан  RNT 15 Полиестерно  фолио  Hostaphanfolie  ( на Mitsubishi Polyester )  

Polyethylenterephthalat   PET,  силиконизирано 

15 µm   дебело  фолио,    140 см.  широко ,    50  м. дълго     21  гр./м2 

  1  м.  6 лв. 

  50  м.  180 лв. 

87222 Хостафан  RNT 36 Полиестерно  фолио  Hostaphanfolie ,  ( на Mitsubishi Polyester )  
Polyethylenterephthalat   PET, едностранно  силиконизирано 

36 µm   дебело фолио,    140 см.  широко ,    50  м. дълго     51  гр./м2 

  1  м.  15 лв. 

  50  м.  390 лв. 
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 Melinex  401  На  ф - ма  DuPont  руло  1,00  х 25 м 

20312  25  м. 50  µ         дебело  фолио 300 лв. 

20313  25  м. 75  µ              „ 360 лв. 

20314  25  м. 100  µ            „ 450 лв. 

NON - WOVEN  SUPPORT  MATERIAL  TNT   

  
не   тъкан    текстил, често се използва  терминът  „ non-woven „  -  от  английски.   

Нетъкан текстил от 100 % полиестер (TNT) е общият термин за индустриален високоустойчив продукт, подобен 
на тъкан, но получен с процедури, различни от тъкане (кръстосване на вътъчни и основни нишки през тъкачен 

стан). Следователно в нетъкания текстил влакната показват случаен модел, без да се идентифицира подредена 

структура, докато в тъкания - влакната имат две преобладаващи и ортогонални посоки между тях (вътък и 

основа). 

При производството обикновено се използват влакна, подредени в слоеве или кръстосани, които се съединяват 

механично  или  термично. 

Устойчив на UV лъчи, огнеупорно обработен, рециклируем, екологично чист,  дишащ,  той гарантира високи 

характеристики срещу сцепление както в надлъжна, така и в напречна посока и при перфорация. TNT има 

висока стабилност на размерите, не е токсичен и може да се използва в комбинация с множество продукти. 

Приложение :  мембрани, филтър, мазилки, опаковки,  

 

 

Reemay          TNT  non-woven  текстил  100 %  полиестер  

е издръжлив на влага и плесени, запазвайки  своето  качество, както  във  
вода, така и на  сухо. Термопластичните фибри  издържат  до  175° С,  на  

светлина, соли,  алкали,  органични  разредители,  киселини и  абразиви   

Той запазва физическите си свойства, когато е мокър и е стабилен по 

отношение на размерите по време на промени в влажността. 

Може да се използва отново и отново, издържайки на изпиране. Той е по-

влакнест от Hollytex, което се отразява в цената, тъй като Hollytex имо 

по-дълъг производствен процес и е с по-висока цена.  

Reemay има и много други приложения извън консервацията поради 

своята структурна устойчивост на температура, вода, киселини и други 

химикали.    

492-2250    1 м 17  гр./ м²,    ширина  1219 мм.      130  µ  лв. 

  25 м   69 лв. 

492-2014     1 м 34  гр./ м²,    ширина  1498 мм       280  µ  лв. 

  25 м     195 лв. 

492-2024    1 м 46  гр./ м²,     ширина  10410 мм    300  µ  лв. 

  25 м  168 лв. 

TNT  на руло 
62300010 30 / B 25  гр./ м²      широк   180 см        110 µ 

  1 м 80%  вискоза  +  20% полиестер            лв. 

  10 м   лв. 

 54 33  гр./ м²      широк   180 см     150 µ 

  1 м 34%  вискоза  +  66%  полиестер                   лв. 

  10 м.   лв. 

 55 45  гр./ м²     широк   180 см     210 µ 

  1 м 85%  вискоза  + 15%  полиестер       лв. 

  10 м.   лв. 

62840010 84 105  гр./ м²    широк   180 см     260 µ 

  1 м 70% вискоза + 30% полиестер      лв. 

  10 м.  300 лв. 

 440 40  гр./ м²    широко  180 см.     360 µ  
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  1 м 60%  полиестер  + 40%  район     300 лв. 

  10 м.   лв. 

 460 65  гр./ м²    широко  180 см      470 µ 

  1 м 25%  полиестер  +  35%  район  + 25%  полиамид  +  

15% вискоза 
 лв. 

Rayon - кече 

 

От  Япония 

Носещ  материал  при  каширане  на  тънки и  меки  хартии  (  японски  

хартии )  
Внимание  при  чувствителни  обекти, къса  се  в  една  посока, не  се  

разцепва  

  

Рула   от   100 м.  дължина 

106 - 038  1  м. 12 гр./м2  лв. 

  100  м.   лв. 

  1  м. 18 гр./м2  лв. 

  100  м.  600 лв. 

Euro – полиестер кече  на  руло 

 

 
 

Кече от  non-woven  полиестер  с  гладка структура – подобно  на   Parafil.  
 
Прилага  се  като  носещ  материал 

 

Руло  50  м.  дълго 

106 - 037  1  м. 30 гр./м2  лв. 

  50  м.   лв. 

  1  м. 50 гр./м2  лв. 

  50  м.   лв. 

ОВЛАЖНЯВАНЕ  на ХАРТИЯ ,  ЦЕДКИ 
Овлажняването е съществена част от реставрацията за опазването на хартия, пергамент и снимки 

Особено когато се работи с водо-чувствителни обекти, прилагането на овлажняване  създава проблеми, които се 
решават със скъпо високотехнологично оборудване, като овлажняващи камери. 

Използването на влагозащитни порести материали за тази цел, позволяват на влажността да достигне до обекта, 

без да го навлажнява, предлагат лесни и евтини техники за овлажняване на тънки обекти 

Тези изследвания на влагата на влаго-пропускливи материали за овлажняване доведоха до разработването на 

нови техники, които позволяват премахването на остатъчно лепило, стари залепвания, каширания  и петна от 

чувствителни на вода обекти. 

Следните продукти са подходящи за консервационни процедури поради своята пореста структура и 

хидрофобния  си характер. Те са от различни производители, но всички имат общо свойство, т.е. позволяват 

преминаване на пара през тях.  

Използват  се за навлажняване или сушене на хартия, за омекотяване и отстраняване на лепила и обезцветяване. 

Те се различават по своята пропускливост за пара и съответно по скоростта на овлажняване и изсъхване 

Предотвратяват проникването на вода и смеси от вода с полярни разтворители в течна форма, но са пропусклив 
за газове на разтворители  и водна пара и  дават възможност на консерватора да третира хартия,  книги,  

ръкописи,  графични обекти и др.  с водна пара по много контролиран начин. 

37 925 Filtraloom 

Полиестерно  кече 

пресовано 

 

  

250 гр/м2 

2,5  мм дебело 

Filtraloom  замества  Полиестерното пресовано  кече от 150 гр/м2 

както и английското  Capillary Matting 100% Polyester. То е  механично 

и термично  уякчено,  хидрофилно  кече  с добра  характеристика на 

умокряне и  водозадържане 

Прилага  се  при  овлажняване и  сушене  на  хартия,  за  твърди  и  меки  

сандвичи,  при  консервация  на  текстил,  като  филтър и като  материал  

за постилане 

  1  л.м.  24 лв. 

  25  м Цяло  руло 318 лв. 
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37932 S120    Polyester 

 non-woven  

120 g/m2,  

~ 1.8 mm thick 

руло   7 кг 
1 м. широко 

Soft, fluffy, needle-punched without binder, softer than FILTRALOOM,   

hydrophilic, absorbs and stores water, suitable for hard-soft-sandwiches, as a 

support  for preserved textiles, as a protective cover   for seals, padding 

material etc. 

Мъхесто, меко, полиестерно  кече, пресовано, без  свързватели  
Прилага  се  при  овлажняване и  сушене  на  хартия,  за  твърди  и  меки  

сандвичи,  при  кансервация  на  текстил,  като  филтър 

  1 м  12 лв. 

  50 м  510 лв. 

Полиестерните,  нетъкани,  еднослойни  филтри  на  руло  (  100 %  PES )  от  семейството  на  PARAFIL са 

изключително много .  Parafil RT  се предлага  в  грамаж  от  20 – 100 гр/м2  и  с  ширини  от 250, 500, 700 и 

1000 мм и  с  дължини  от  100, 150 и 250 м 

Те  осигуряват  висок дебит и дълъг живот, с  най - ниските експлоатационни  разходи и най-добрата степен  на  

филтрация  в  процеса  на  филтриране  на  технологичните  течности. 

Polyester  non-woven 

30 g/m2 

руло   3,8 кг 

1 м. широко 

 

support for washing, for leaf-casting and for drying glued works under 

pressure but without spill-over of excess glue. 

Носещ  материал  при  накисване,  при  изработване на  накисващи  

джобове,  като  цедка  при  хартиения  фазер,  при  съхнене  на  

залепвания  под  налягане ,  ( без излишък на  лепило )  

Дебелина :  0,15 мм 
Пропускливост:  6000  - 6500 л / м2 /  сек. 

Максимална сила на опън при 85 N / 5 см 

Максимално сцепление на 80 N / 5 см  

Максимално удължаване на опън 30% 

Максимално удължаващо удължение напречно 30%  

37830  1 м   лв. 

  100 м   лв. 

37850 Polyester  non-woven  

50 g/m2 

 

руло   6,0 кг 

1 м. широко 

support for washing, for leaf-casting and for drying glued works under 

pressure but without spill-over of excess glue. 

Полиестер  - нетъкан / кече,    50  гр./м2   

Носещ  материал  при  накисване,  при  изработване на  накисващи  

джобове,  като  цедка  при  хартиения  фазер,  при  съхнене  на  

залепвания  под  налягане  

Дебелина : 0,16 мм 
Пропускливост :  3000 л / м2/ сек. 

  1 м   лв. 

  100 м   лв. 

  50  м.   лв. 

37870 Polyester  non-woven  

70 g/m2 

руло   7,8 кг 

1 м. широко 

support for washing, for leaf-casting and for drying glued works under 

pressure but without spill-over of excess glue. 

Носещ  материал  при  накисване,  при  изработване на  накисващи  

джобове,  като  цедка  при  хартиения  фазер,  при  съхнене  на  

залепвания  под  налягане  

Дебелина :    0,26 мм 

Пропускливост :  3300 л / м2 / сек. 

Максимална сила на опън при 140 N / 5 см 

Максимално сцепление на 180 N / 5 см  

Максимално удължаване на опън 25% 

Максимално удължаващо удължение напречно 30% 

  1 м   лв. 

  100 м   лв. 
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VILEDON 

 

руло   3,6 кг 

1 м. широко 

 

 

30 g/m2, non-woven polyester with parallel fibres, dimensionally stable, 

permeable to moisture, for pressing und weighing down smooth, matt paper 

(modern paper, photos), for restoration of paintings: for protecting the paint 

layer. 

VILEDON   бяло 100 %  полиестерно  кече ,  фино     
Термично  засилено, с ориентиран  на  дължина  фазер, пропуска  водата,  

на разтворители  е  издръжлив, остава  стабилен  при  накисване  във  

вода. 

Продуктът  се  прилага  при  натиск / изцезждане  на  гладка ( без  гланц ) 

хартия , излишното  лепило  не  се  задържа. 

Сравним  с  кече Microjet, който  не  се  произвежда  повече  или с 

Bondina. 

Прилага се и при  реставрация  на  картини ( укрепване  на  живописния 

слой ),  когато  се  работи  с  водоразтворими  лепила (  издържа на  

топлина, не  залепва ! ) 

37330  1 м   лв. 

  50 м   лв. 

37360 VILEDON  

руло   5,0 кг 
1 м. широко 

60 g/m2, non-woven polyester with parallel fibres, dimensionally stable, 

permeable to moisture, for pressing und weighing down smooth, matt paper 
(modern paper, photos), for restoration of paintings: for protecting the paint 

layer. 

  1 м   лв. 

  50 м   лв. 

HOLLYTEX 

          

40054 

37231 

 

Hollytex  

130   см.  ш.       

25     м.  руло 

Полиестерно бяло  кече, тънко,   100% полиестер 

Термично засилен, остава стабилен  при  накисване  и  топлина,  

издръжлив  на органични   разтворители 

15µm   филтърна способност ,    45l /м2 /сек.   водопропускливост  

  1   л.м.    48 лв. 

  25   м.  660 лв. 

37231 Hollytex  33  гр./м2       100   см.  ш.      25     м.  руло   тегло 1,3 кг 

  1  м.    

  25 м  600 лв. 

40053 Hollytex – тънък 

17 гр./м2  

На руло       130  см.  широко        

  1   м.    21 лв. 

  25   м.  390 лв. 

40110 

 

Hollytex – дебел 

81 гр./м2  

130    см. ш.    

25 м.  руло 

Стабилно при  вода  и  топлина, издържа на разтворители,  по- плътно   и  

по- дебело  от  Parafil. 
Прилага се като  разделител,   при  натиск  на  залепени  хартии,  

универсално  приложение  

  1  м.  75 лв. 

  25   м.  969 лв. 

37265 Hollytex – дебел 81 гр./м2     100    см. ш.     25 м.  руло 

  1  м.    

  25   м.  729 лв. 
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Мрежеста   тъкан   за  сито / цедка  Scrynel     MESH 

 

39 710   Мрежеста  

тъкан – сито/ цедка  

 

 

0,1 кг/ л.м. 

153 см 

 

Полиестер, ширина  на  отворите  100µ,   65 гр./м2 
Прилага се  под ютията  при  гладене  и  съхнене  на  хартията,  като  

материал   за  каширане  на  плакати, като  цедка  за  хартиения  фазер  и  

др. 

Polyester, mesh size 100 μm, 65 g/m2, as ironing cloth for smoothing and 
drying irons, as support for lining of posters, as support for partial leaf-casting, 

0.1 kg/m. 

  1  л.м.   лв. 

39 730 Мрежеста  

тъкан – сито/ цедка  

 

 

Полиестер,   ширина  на  отворите  300µ, 180 гр./м2  

Като  цедка  за  хартиения  фазер, при  накисване  и др.  

102  см.  широк 

Polyester, mesh size 300 μm, 180 g/m2, for use on the low-pressure table, for 

washing, 1.15 kg. 

  1  м.   лв. 

  5  м.   лв. 

39 736   Тъкан – цедка 

 

 

Полиестер,  ширина  на  отворите  300µ, 180 гр./м2 

диагонално  стабилен    

Като  цедка  за  хартиения  фазер, при  накисване  и др.  

115  см.  широк 

Polyester, mesh size 300 μm, 180 g/m2, dimensions stable diagonally, as leaf-

casting sieve, for washing. 

  1  м.   лв. 

  5  м.   лв. 

39 700 Тъкан – цедка 

 

ширина  на  отворите  1000 µm,  свободно  пространство   44%,   

400 гр./м2   125  см. широка                   
За  направа  на  водни  цедки 

Polyester, 1000 μm, open area 44%, 400 g/m2, suitable for making sieves. 

  1  м.   лв. 

  5  м.   лв. 
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Paraprint   OL 60 

capillary non-woven 

 
 

 

 

60  гр /м2,    рН  3.5- 6.5      дебелина 0,45  мм 

Paraprint OL 60 е  100 % вискоза,  заздравена с акрилен свързвател 

За капилярно почистване на чувствителна към водата хартия ,  структура 

с гладка повърхност. Поради огромното екстракция ( извличане )  на 

фазера, което е значително по-висока от тази на памука, с висок на 
дифузия процент,  този материал е подходящ за използване в 

почистването на капилярната хартия.  

 За използване в калциев фитат,  калциев бикарбонат. За лечение 

от  мастило изядени,  повредени документи и хартия, като екран 

за измивания, намалява неконтролирана миграция на 

разтворенцветните компоненти на мастилото.  

 Помага за ускорено, след водно- процедурното почистване на 

хартията , нейното сушене. 

 Използва  се за капилярно почистване на чувствителна към 

водата хартия. 

Начин на работа : обектът се полага върху  наклонена повърхност , върху 
него полагаме тъканта –  по нея се стича водата  - както изкачваща, така и 

стичаща ( в зависимост от източника на вода )   

Овлажнени предварително, разтеглени обекти , положени върху тъканта , 

могат по този начин  лесно да бъдат водно- почистени  (Slantboard 

Washing).   

Роло  100 см.  широко  и  100 м дълго 

  1  л.м.  9,90 лв. 

  100  л.м.  522 лв. 

2770 -001 Paraprint   OL 50    

 

 

Нетъкан текстил  

50  гр /м2,    рН 3.5-6.5 (при 20 ° C) 

Роло  :   70 см  широко 

Тегло :   50 гр/м2 

  1  л.м.  4,80 лв. 

  1  бр.  210 лв. 

SYMPATEX 

100 % PES 

 
 

 
 

Паропропусклива 

мембрана  за : 

- набъбване 

- навлажняване 

- отпускане 

- регенериране на 

хартия 

- боя  и  лепило 

 

 

 

 

 

 

40 g/m2, moderate rate of dampening, the membrane is adherent to a thin, 

fluffy, non-woven fabric, resistant to stretching and mechanical stress and 
strain, good value. 

92 g/m2, white, soft and voluminous fleece clings loosely to the membrane 

and evens out textures on the object, moderate moistening speed. 

Върху  кече ламинирана, мембраната  е без  пори, само 10 µ  тънка, 

паропропусклива: 

В  мембраната са  вградени  хидрофилни  частици,  привлечени  от  

водните  молекули –  така от  частица към частица, (  като в билярда ) те 

транспортират  водата   към  мястото с  по- ниското  налягане. 

 Прилага  се  при  разделяне  на  каширани  обекти, отстраняване /  

редуциране  на  водни  петна, набъбване  и  чистене  на  

залепвания. 

 при  избелвания :  правят  се  съответните  сандвичи  – 
полиестерно  фолио,  навлажнен  или  мокър  попивателен  

картон  

Sympatex – мембраната  ( обърната към  обекта ), обектът, сух  или  

овлажнен  попивателен  картон, полиестерно  фолио и  накрая   филц  и 

дъска  за  притискане / натиск .  

Вътре,   в   такъв  сандвич,  съществуват   различни   концентрации  на  

водна  пара .  Така  се  създава  вълна  на  налягане,  която  е  действащата  

сила,   движеща   водната  пара.   

Времетраенето  на  овлажняване  варира ( повече  часа )  и  е  зависимо  

от  различни   фактори  -  степен   на  овлажняване  на  попивателния   

картон ( водно количество ), от  температура (  процесът  се ускорява  при  
полагане  върху  затоплена    маса  с  ниско  налягане   ), от  свойствата   

на  обекта  - качество  на  хартията,  дебелина,  залепване,  др.  

100%  PES,    пере  се  при   40°C  

150 см.  широко руло от 5 м.   

39195  1 м 40 g/m2     150 cm wide     0.6 kg  лв. 

  5 м   лв. 

39750  1 м 92 g/m2     150 cm wide     1.2 kg  лв. 
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  5 м   лв. 

106 – 033 

 

Viltex PE  

Клима - мембрана  

50 гр./м2 

 

Наследник  на   Vitex и  Puratex    

Viltex PE е  бяла мембрана,  пропускаща   водните  пари  ( > 6 мг./см2/h),  

Прилага се  при овлажняване и  съхнене на  хартии, за  набъбване и  

отделяне  на  залепвания . Благодарение  на  нейната разтегателна 

способност , тя е нечувствителна  и  може  да  се  използва  за  дълъг  
период.  

150  см.  ш.      руло   5  м. дълго 

  1  м.   лв. 

  5  м.   лв. 

  

GORE – Tex  (  еPTFE ) 

 
 

 
 

Ширина на ролката    106  мм. 

Gore-Tex е водоустойчива, дишаща тъканна мембрана и регистрирана 

търговска марка на W. L. Gore and Associates. Изобретен от Боб Гор,  

през 1969 г. направи революционното откритие, създало мембраната 

GORE-TEX ( Гор е работил преди това в  DuPont, открила PTFE през 

1938 г. ). Чрез бързо разтягане на PTFE, се образува разширен PTFE: 

еPTFE за кратко. Резултатът е невероятно здрав, микропорест материал с 

дълъг списък с много полезни характеристики. Мембраната притежава 

около 1,4 милиарда микроскопични пори на всеки квадратен сантиметър. 

Използва се като филтър за течности, които улавят твърди частици от 
най-малък размер, като мембрана  при реставрация на хартия 

Gore-Tex може да отблъсква течната вода, като същевременно позволява 

преминаване на водна пара. Мембраната е съставена от опънат 

политетрафлуоретилен (PTFE), който е по-известен от общата търговска 

марка Teflon и е изключително тънка (около 0,01 мм). 

За да създаде текстил тя е свързана с външен текстил, познат като GORE-

TEX, лека материя, дишаща, има голяма химична и механична 

издръжливост и затова издържа на сравнително големи натоварвания. 

Материалът официално е известен като обобщения термин PTFE (e 

PTFE). 

 

      

      

      

POLYESTER  FILM ,   TYVEK  

          

 

Полиестерно фолио 
To insert into passe-partout cut-outs, to protect books, to cover the low-

pressure table, guaranteed without coating or separating agents etc. 

 

Рула  от  25 м  и   50  м.   

38500   1,23 м широко / 50 м дълго  руло      50µ  лв. 

38575   1,20 м широко / 25 м дълго  руло      75µ  лв. 

38501   1,20 м широко / 25 м дълго  руло    100µ  лв. 

38512   1,23 м широко / 25 м дълго  руло    125µ  лв. 
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TYVEK от  DuPont 

 

Нетъкан материал - кече, използван за опаковане, транспортиране и като защитно покритие от  прах, за 

артефакти. 100% полиетиленови влакна, много меки и гъвкави, дишащи, устойчиви на абразия, антистатични и 

химически инертни. 

TYVEK на DuPont, е издръжливо на разкъсване,    плетено  кече , от  100%  полиуретанов  фазер  под  високо  

налягане (HDPE). Той  е  лек,  не  се разтяга, отблъсква  мръсотията  и  издръжлив  на  вода, химикали  и 

температура,   дишащ,  мек  и  гъвкав  като  плат. 

Може  да  се  лепи,  заварява,  реже,  шие -   в  зависимост  от  обекта . 

37 885 Tyvek  

с UV- защита  

85 гр./м2  

 

 

 
 

Кече от  полиетиленов  бял фазер (  произведен  при  високо  налягане )  , 

без  оцветители,   без  определена  структура,  като  паяжина  с  отворени  
пори,  с  97% - UV защита  при  лъчене ,  висока  издръжливост  на  

химикали  и температура,,  не  се  разкъсва,  стабилен  при  намокряне, 

От  двете  страни  структуриран ,  възможна обработка  с  шевна  машина. 

За  изработка  на  UV -  слънчева  защита -  пердета  на  витрини  и  

прозорци ( галерии, музеи, изложби ) 

 

150  см.  ш.    руло  10  м.  дълго  

  1  м.  78 лв. 

  10  м.  414 лв. 

 

TYVEK  1622 E     Руло  1524 мм  широко 

25 м  и  50 м  

41.5 гр/м2 

Бяло  кече, дишащо,  меко, гъвкаво – като  тесктил  

Подходящ  за  опаковъчен  материал  за  големи  формати, за  рула  и  
пътуващи  обекти,  за  защита  от  прах  при  строителни  работи 

 

  1  м.  15 лв. 

212-1622  25 м  288 лв. 

87240  50  м.  450 лв. 

  100  м. 2 бр.   849 лв. 

ВЪЛНЕН   ФИЛЦ 

 
100 %  вълна,   естествен  цвят,  в  различни  дебелини  и  разфасовки  

 

 Филц - кече За  изцеждане на  хартията,  при  пресоване и др. 

VKTTK2  1  л.м. 2  мм.  дебел        130  см.  широк 169 лв. 

  5  л.м.  810 лв. 

36 607 Филц - кече 3  мм.  дебел          на   листа   60  х  70  см 

  1  бр.  135 лв. 

 Филц - кече    

VKTTK4  1  л.м. 4  мм.  дебел        180  см.  широк     1.8 м2 306 лв. 

 Филц - кече    

T 500  1  бр. 10  мм.  дебел        на  парчета  50  х  40  см. 129 лв. 

 


