Bókaplast og viðgerðarefni

Þjónustumiðstöð bókasafna ses
Laugavegur 163, 105 Reykjavík Sími: 561-2130

Bækur og gögn er best að plasta
meðan þau eru ný og tryggja þannig
endingu þeirra, auðvelda þrif og
spara tafsamar viðgerðir.
Geymsluþol plastsins á köldum
stað er mikið og því óhætt að eiga
allar breiddir og nýta þannig plastið á
sem hagkvæmastan máta.
Nú fást þrjár gerðir af sjálflímandi
bókaplasti allar á 25 metra rúllum.
PELLOPLAST – 90 mic
Bókaplast sem er sterkt, tært og
með fallegum gljáa. Sérstaklega gott
til að styrkja þunnar kápur, t.d. tímarit og kápur. Færanleiki meðan verið
er að plasta er lítill1. Best að renna á
með stiku. Hentar ekki vel til að líma
miða á sem taka á af aftur. Hægt er
að ná límrestum af með hreinsilög
sem inniheldur sítrónu. Filmolux 609
miðarnir hafa skilið minnst eftir af
plastrestum.

VISTAFOIL HD – 100 mic
Vistafoil bókaplast er í háum gæðaflokki. Plastið límist hægt, það tekur
2-4 klst. að festast við bókina sem
þýðir að þú getur losað það upp og
lagfært hugsanlegar misfellur.

25 metra rúllur
Breidd: 24, 30, 35, 40 og 60 sm
PLAST FYRIR ERFIÐ YFIRBORÐ
Neschen FILMOLUX 610 – 70 mic
Bókaplast sem ætlað er á erfið
yfirborð eins og tau, striga eða
háglans. Plastið er sterkt, tært og
með fallegum gljáa. Færanleiki
meðan verið er að plasta.
25 metra rúlla (vnr. 138)
Breidd: 30 sm

25 metra rúllur
Breidd: 24, 26, 30, 35, 40 og 60 sm

1

Límið er með sterka viðloðun þannig að ekki er
mælt með að nota pello til að líma yfir miða.

VISTAFLEX stíft plast 240 mic
Er hálfstíft glært plast sem einkum er
ætlað til að styrkja kiljur 10 metrar á
rúllu. Plastið er skorið til miðað við
stærð bókar og svo er vistatape
notað til að líma yfir kjölinn
10 metrar x 30 sm (107)

STYRKTARBÖND

VIÐGERÐIR

VISTATAPE
Styrktarband á bækur. Þetta er
þunnt bókaplast á rúllum. 3,8 sm er
mest notað í nýjar bækur en breiðari
til viðgerða. (110-13)

EASY- BIND
Límband sem bæði er hægt að nota
til að gera við rifnar blaðsíður og
festa lausar. Hægt er að losa frá
límið fyrst í miðjunni og svo á
hliðum. 30 metrar á rúllu.

25 metrar á rúllu.
Breiddir: 3,8, - 5 – 7,5 - 10 sm
TYVEK – fyrir þungar bækur
Hvítt pappírs styrktarband til að
styrkja bókarspjöld fremst og aftast.
Hægt er að losa frá límið fyrst í
miðjunni og svo á hliðum. Sterkt og
hentugt á handbækur og stórar
þungar bækur. 33 metrar á rúllu.

Breidd: 3 sm (156)

Breidd: 2,8 sm (144)

Breidd: 5 sm (239 – 140)

FILMOPLAST SH 170 mic
Hvítt tauband 2 sm breitt. Það er
umhverfisvænt og niðurbrjótanlegt í
náttúrinni. Mest notað á innbundnar
bækur. Hentar ekki ef pappír er með
háglans. 25 metrar á rúllu.

FILMOPLAST – Pappírsviðgerð
Viðgerðarefni fyrir pappír. sveigjanlegt þunnt akrýllímband, gegnsætt
með grisjuáferð og gulnar ekki.
50 metrar á rúllu

Breidd: 2 sm (116)

BÓKAHJARIR
Til að gera við laus spjöld á
bókum. Efni límborið tau sem er
bleytt til að virkja límið. 5 sm
(heildarbreidd saumur í miðju),
lengd 2 eða 5 metrar.

Breidd: 2 sm (154)

STYRKTARBÖND UTAN Á KJÖL

BÓKAHREINSIR

SCOTCH
Glært límband til að styrkja kjöl t.d.
utan á barnabókum og kiljum og
margt fleira. 3 breiddir á 13.7 metra
á rúllum. (120-122)

Krem sem notað er til að hreinsa
bækur. Hver bók er svo þvegin með
rökum klút og þurrkuð í pressu og
blöðin límast ekki saman.
Þegar bókin er þurr er dustað út úr
henni og hún sett í notkun. Með
natni er hægt að ná ótrúlegum
árangri í hreinsun bóka.

Breiddir: um 5 – 7,6 og 10 sm
DEMCO SÝRUFRÍTT
Glært límband 5 sm til að styrkja
kjöl. 27,4 m rúlla (126)

Magn: um 475 gr. (157)
BÓKBANDSLÍM
Eurobib
Vatnsleysanlegt bókbandslím til að
bera á með pensli.
Magn: Kílódós (152)

LITUÐ KJALBÖND
Sjálflímandi strigaband með akrýl
áferð. 25 metra rúllur.
Litir: rauður, grænn, blár, svartur,
hvítur og grár.

Breidd: 4 sm (150)

NEUTRAL BOND
Sýrufrítt lím fyrir öll almenn not á
bókasafni. Límið er sveigjanlegt og
fljótt að þorna. Springur ekki né
gulnar með aldrinum.

Magn: 236 ml. plastflaska (153)

