COLAS | FITAS | ADESIVOS
AMIDO DE TRIGO
Amido de trigo em pó, de puríssima qualidade, que
necessita de ser cozido para formar uma pasta de
amido que actua como adesivo.
Utiliza-se para o restauro de obras de arte sobre
papel.
Vendido em embalagens de 100 grs. ou de 1 kg.
Produto Nacional

COLA DE AMIDO DE MILHO
Pasta de amido de milho com excelentes qualidades:
reversível com água, bom poder adesivo, mesmo
diluída.
Revelou bons resultados em provas de envelhecimentos.
Adesivo muito utilizado em restauro de papel
e encadernação
Emb. 1Kg

COLA DE AMIDO DE MILHO
Cola para encadernação numa embalagem prática
de 1 kg.
Inúmeras utilizações em trabalhos de conservação e
restauro, na colagem de lombadas, em pequenas
descolagens de papel.
Produto Nacional

TYLOSE MH 300P
Cola de metilcelulose em pó branco
Quimicamente neutra e reversível.
Viscosidade elevada em fraca concentração, muito
boa resistência à degradação biológica e bacteriana,
ausência de toxicidade, pH estável.
Conserva-se bem, protegida de humidade e à temperatura ambiente.
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EVACON R
Cola branca líquida.
Pronta a utilizar.
Solúvel em água.
Reversível.
pH neutro.
Sem plastificantes.
Passou no Silver Tarnish Test.
Embalagem de 125grs, 1Kg.
A cola Evacon R é uma emulsão de copolímero, etileno-acetato de vinil, recomendada para a colagem de papéis e cartões, montagem de caixas, para todo o tipo de
trabalhos de conservação e restauro, realização de envelopes e bolsas e todos os
tipos de acondicionamento, também para fotografia.
PARALOID B-72
Paraloid B-72 é uma resina acrílica fornecida sob a forma
de pérolas, solúveis em acetona, tolueno e xileno.
Trata-se de um excelente adesivo, muito versátil, e que
pode ser aplicado numa grande variedade de suportes.
Utilize em concentrações muito fracas (5%) para consolidações ou mais forte (20%) como adesivo
Pode também ser utilizado como suporte à tinta da
china para marcação de peças museológicas, como
verniz ou para preenchimento de lacunas.
Paraloid B-72 é muito estável e reversível com solventes.
Vendida em tubos prontos a usar ou em embalagens de
100 gr.

BEVA FILME (Gustav Berger®)
Beva® é um adesivo criado propositadamente para
intervenções de conservação.
Disponível em filme, entre papel siliconizado e uma
folha de mylar como suporte.
Active o adesivo com uma espátula quente ou um
soprador de ar quente e remova o filme de suporte.
Pode ser cortado e aplicado em pequenas pedaços em
áreas bem definidas sem receio de se espalhar.
Muitas outras utilizações são possíveis para restauro de
papel, têxteis, pintura.
Rolo: 686mm x 5mt.
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HINGING TISSUE®
Fita auto-adesiva de papel japonês de fibras longas,
com qualidade arquivo.
pH neutro, adesivo acrílico permanente e que não
amarelece.
Ideal para montagem de obras de arte transparentes
como papel japonês, papiro e outras obras de arte
translúcidas, pois não se vê.
Reversível.
JAPANESE HINGING PAPER HAYAKU®
A fita Hayaku® é feita de papel japonês Mulberry recoberto com adesivo aquoso acid-free.
Esta fita extremamente resistente passou no PAT
(Photo Activity Test).
Muito utilizada para restauro de papel, para montagem de obras de arte em papel, para encadernação
e conservação.
Facilmente reversível com água.
Rolo: 25mm x 30 mt
SELF ADHESIVE LINEN HINGING TAPE
Fita de linho auto-adesiva.
Branca.
Adesivo acrílico com ph neutro que não amarelece.
Muito resistente, é a escolha ideal para fazer passepartouts, para restauro de livros, etc…
Vendida em rolos com as seguintes dimensões: 32
mm x 46 mts. ou 32 mm x 10 mts.

TRANSPARENT MENDING TISSUE
Fita extremamente fina e transparente, em papel com
ph neutro, auto-adesiva através de ligeira pressão com
dobradeira.
Não amarelece.
Reversível com solventes.
Ideal para restauro de rasgões, consolidação de papel
fragilizado, reforço de cantos, preenchimento de lacunas, em livros, partituras e papéis de fabrico recente.
Utilização: Cortar um pedaço de fita e aplicar sobre o
rasgão com auxílio de dobradeira.
Vendida em rolo com as seguintes dimensões: 13mm
x 15mt.
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PEL PAPER REPAIR TAPE
Fita semelhante à Transparent Mending Tissue, mas
com 25mm de largura para intervenções que necessitem de fita mais larga.
Fácil de utilizar – corte a medida desejada, coloque
sobre o rasgão e planifique com a ajuda de dobradeira.
Dim: 25mm x 10mt ou 25mm x 30mt.

FITA DUPLA FACE BI-ADESIVA
Fita adesiva em ambas as faces, em poliéster, transparente.
Utilizada para a realização manual de bolsas em
poliéster (Melinex), para encapsulamento ou na montagem de exposições.
Disponível com 6 mm, 12 mm ou 19 mm de largura,
em rolos de 33 mts

