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a jestli jsme si to u Vás ještě nepolepili, tak teď to určitě nastane

planatol elasta
Disperzní lepidlo na lepení neupravovaného papíru,kartonu,plátna,kalika,tkaninami kašírovaných
umělých folií,tkanin z přírodních vláken,dřeva,dřevotřískových desek a desek z tvrdých vláknin nebo
dalších savých materiálů.
Návod k použití
Pro ruční zpracování je produkt dodáván v připraveném stavu,nanáší se štětcem a lze ho ředit
přidáním maximálně 30% vody.V tomto případě je nutné počítat s prodloužením doby schnutí.Před
upotřebením lepidlo důkladně promíchejte.
Dodávaná forma
Plastová dóza o váze 1.05kg
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky(oděv,rukavice).Osobní
ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu.Při práci nejíst,nepít,nekouřit.Před
pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Skladování Produkt nese označení Zelený bod a je za běžných okolností nejedovatý,práce s ním
nevyžaduje speciálního nakládání.Prázdné obaly je možné odkládat jako běžný odpad.
Obj.číslo 2445 010
Obj.číslo 2445 001
Obj.číslo 2445 020

Planatol BB disperzní lepidlo
Planatol Elasta N disperzní lepidlo se škrobem
Planatol RH8 čistě škrobové lepidlo

1.05kg balení
1.05kg balení
5.5 kg balení

350.00
350.00
1200.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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Hayaku je nekyselá lepící páska z japonského papíru
Mullberry pokrytá vrstvou vodou aktivovatelného lepidla.
Extremně pevná proti protržení,přitom extra tenká se hodí
pro montáže a restaurování papíru či vazeb. Pogumování je
certifikováno podle P.A.T. Dodává se v boxu o šířce 2.5cm a
délce 30.5metru.
Obj.číslo 2778 000 lepící páska
720.00
Mullberry odtrhávací páska 12g/20g
List ve formátu 597x432mm je rozčleněn na 55 proužků
v šířce 6 až 23mm s délkou 432mm. Proužky se dají aplikovat
rýžovým škrobem. V každém balení 4 listy
Obj.číslo 2777 012 verze 12g
Obj.číslo 2777 020 verze 20g

1278.00
1326.00

JIN SHOFU
tradiční pšeničný škrob z Japonska. 3-4 díly škrobu se smíchají s vodou,pak se ve vodní lázni vaří při
teplotě 60-70st.Celsia tak dlouho až vznikne čirá tekutina. Poté se propasíruje přes japonské síto
z koňských žíní.
Obj.číslo 2444 010
Obj.číslo 2444 100

Jin Shofu
Jin Shofu

100g
1000g

158.00
1155.00 (100g 116.00)

Rýžový škrob
Do doby,než se na trhu objevily metylcelulozy,patřil tento škrob k elitě lepidel na
restaurování/lepení papíru. Většina konzervátorů tento názor zastává dodnes. Lepidlo se připravuje
ze 40g škrobu v sypkém stavu a litru destilované vody mícháním.1x převařit a nechat vychladnout
Obj.číslo 63440 001
Obj.číslo 63440 100

Rýžový škrob
Rýžový škrob

100g
1000g

90.00
498.00

FU-NORI
japonský klih z červených řas se v této zemi používá pro lepení vláken a výrobu velmi pevných
papírů minimálně 2000 let. FU znamená moře, NO znamená mech a RI znamená příjemná vůně.
V červené podobě se tyto klihy používají jen pro jednoduché práce. V čistěné bílé podobě se
používají ale pro lepení světlých papírů a upevňování vrstev maleb. Lepící síla se většinou zvyšuje
přidáním viziny. Recept pro upevnění matné vrstvy maleb je následující: 0.7g funori a 30g viziny se
nachají bobtnat přes noc v 500g destilované vody,pak se zahřeje směs na 45st.Celsia a
přefiltruje,přechovává se v chladničce. Pro zpevnění používejte poměr 1:1. Pro upevnění lepené
místo předem jemně zvlhčete a opakovaně nanášejte zahřátý roztok (40-45st.C)
Obj.číslo 63477

FU-NORI 1g: 1500.00

2g : 1470.00

3 g : 1440.00

vizinu a další běžné lepy naleznete v úvodu katalogu

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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co doporučujeme k vaření ?

HERDIM
tradiční značka pro kotlíky na klih. Dodávají se ve třech
velikostech,použít je můžete i na přípravu křídových
podkladů. Všechny se plynule regulují v pásmu 30 – 80 až
120 stupňů Celsia. Vnitřní nádoba z nárazu-odolného
plastu je asymetricky dělena,víčko pak má otvor pro
štětec. Robusní provedení z poniklovaného mosazného
plechu pro dlouhodobé používání. Připojuje se do běžné
sítě.
Obj.číslo 5790 000 Objem 1000ml
Obj.číslo 5791 250 Objem 250ml
Obj.číslo 5790 400 Objem 2000ml

6250.00
4600.00
9000.00

a co na přesívání?
Japonské síto na škroby
tradiční excelentní síto z koňských žíní,Průměr
240mm

Obj.číslo 2447 240

3750.00

jaký štětec použít?
HAKE E BAKE
tradiční japonské štětce s kozím vlasem

Šířka v mm 25
Obj.č.2783 025
Cena:

50
050

75
075

100
100

178.00/255.00/396.00/495.00

ostatní tradiční japonské produkty na restaurování papíru na vyžádání

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků

103

artprotect sro

absolonova 73 62400brno tel/fax (00420) 541 223 469 gsm (00420) 602 537 463
mailto: artprotect@email.cz info@art-protect.cz www.art-protect.cz

Když jde o kůži a situace je na nože a na kosti………….
doporučujeme přepočítat ceny v eurech na koruny v aktuálním kurzu + spediční poplatky

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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a sušící rámy na konec
Dodáváme je ve dvou verzích
Obj.číslo 5966 050
Obj.číslo 5966 070
Rozměr síta: 50x70cm
Rozměr síta: 70x100cm
Počet sít:
15
Počet sít: 15
Rozměry celkem:62x84x60cm Rozměry celkem:84x120x60cm
Váha: 33kg
Váha:51kg
Cena: 9625.00

Cena: 12250.00

Uvedené ceny jsou bez 19%DPH a bez poštovních nebo spedičních poplatků
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