
PREVEÇÃO

ARMADILHAS PARA MONITORIZAÇÃO RASTEJANTES

ARMADILHAS PARA LEPISMA (PEIXINHO DE PRATA)

As colecções podem ser devastadas por insectos. Os insectos que que provocam danos 
em bibliotecas e arquivos são a barata, o peixinho de prata, o piolho dos livros, o escaravel-
ho e as térmitas.
Estas armadilhas permitem monitorizar áreas de exposição e reserva ao atraírem diversos 
tipos de insectos através de uma pastilha atractora, ficando os insectos presos na área 
central da armadilha, permitindo assim identificá-los e contá-los mesmo antes de serem 
vistos e assim tomar as  medidas adequadas para o seu controlo.
Insectos passíveis de serem capturados: peixinho de prata, pulga do livro, moscas, 
coleópteros, baratas, borboletas.

Dimensões: 195 x 10mm.
Duração: 4 a 6 semanas após abertura do filme protector.
Vendidas à unidade.

Os peixinhos de prata alimentam-se de substâncias 
orgânicas como papel, cola, pele e tecidos, e provo-
cam danos irreversíveis, que vão desde a ligeira 
abrasão a perfurações e lacunas no papel.
estas armadilhas permitem exterminar de forma 
eficaz Lepisma, vulgarmente chamado peixinho de 
prata.
Vendidas em embalagens de 24 armadilhas.
Para que o extermínio dos peixinhos de prata seja 
mais eficaz, aconselhamos a sua substituição de 4 
em 4 meses.
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ARMADILHAS PARA DE JANELA

Estas armadilhas de janela permitem capturar 
pequenos insectos voadores.
Atraídos para o interior da armadilha os insectos 
ficam presos na superfície pegajosa.
Pode ser colocado em janelas em áreas de 
exposição ou reserva.
Kit com 10 armadilhas e instruções de utilização.

PAPEL MATA BORRÃO

Papel mata borrão com 300grs, ideal para inter-
venções de conservação e restauro, para forrar 
prateleiras, para suporte durante operações de 
higienização, etc.
Absorve cerca de 2.5x o seu peso em água.
As folhas podem ser usadas e reutilizadas várias 
vezes.
Disponível em pacotes de 25 ou 100 folhas.
Dimensões: 750mm x 680mm
Também disponível papel mata borrão acid-free 
com pH 7.0

ROLOS ABSORVENTES

Mini cordões absorventes 3M, próprios para 
absorção de água e outros líquidos não perigosos, 
de forma segura, higiénica e eficiente.
Leves e muito fáceis de utilizar.
Alto poder de absorção.
Disponíveis em três comprimentos: 1.2mt; 2.4mt ou  
3.7mt x 7,5cm de diâmetro em embalagens de 12, 6 
ou 4 minicordões, respectivamente.
Indispensáveis em qualquer kit de emergência e na 
resposta rápida a inundações.
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KIT DE RESPOSTA A DESASTRES "JUST IN CASE"

Kit de resposta a desastres, especialmente desen-
volvido para Arquivos, Bibliotecas e Museus, conce-
bido e testado com a colaboração e experiência de 
conservadores, arquivistas e técnicos de gestão de 
colecções.
O Kit foi desenhado para ser utilizado por uma 
equipa de 2 pessoas e inclui uma série de utensílios 
para responder a situações de emergência como 
inundações ou cheias, infiltrações, etc.


