
MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO

TRINCHA DE LIMPEZA

Trincha de limpeza com cerdas de cavalo 
muito suaves e cabo em madeira;
Limpa pós e poeiras, sujidade superficial e 
resíduos de borracha, de todo o tipo de doc-
umentos, desenhos, livros, fotografias, etc. 
sem risco de abrasão;
Pode ser lavada em água tépida;
Vendida à unidade.

PINCEL MACIO WINSOR & NEWTON

Pincel próprio para a higienização de fotogra-
fias, negativos, documentos, obras de arte;
Perfeito para a remoção de pós e poeiras;
Feito de pêlo de cabra extremamente macio;
Pega em madeira;
Comprimento do pêlo: 38mm;
Vendida à unidade.

Trincha muito macia de pêlo de cabra mon-
tado em bambu;
A sua forma larga e leve é muito prática para 
trabalhar em grandes formatos.;
Pêlo longo e macio ideal para uma limpeza 
de documentos e obras de arte sem risco de 
abrasão;
Larguras disponíveis: 150mm ou 80mm;
Vendidas à unidade.

TRINCHA DE LIMPEZA PELO DE CABRA

 Trincha de limpeza com cerdas suaves 
de cavalo;
Para a limpeza superficial de papel, 
livros, etc;
Comprimento: 381mm;
Vendida à unidade;

TRINCHA DE LIMPEZA CABO COMPRIDO
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Trincha plana, muito macia, de pêlo de cabra, de 
fabrico artesanal;
Utilizada para lavagens, aplicações de adesivo, 
montagens, limpeza;
Cabo em madeira macia;
Disponível com 13mm, 27mm, 42mm, 70mm, 
85mm ou 150mm de largura.

TRINCHAS JAPONESAS HAKE

Trincha macia para limpeza;
Disponível com diferentes larguras;
Vendidas à unidade.

TRINCHA DE LIMPEZA

Trincha de pêlo sintético, resistente, não 
abrasivo, indicada para a remoção de suji-
dades muito entranhadas do interior de 
livros;
Cabo em madeira com virola de metal;
Vendidas à unidade.

TRINCHA DE PÊLO SINTÉTICO

BORRACHAS RUB GUM

Borracha especial não abrasiva;
Elimina sujidade de papel sem risco de 
abrasão ou marcas. Igualmente recomenda-
da para higienização de passe partouts;
Dim: 51x25x22mm. Disponível à unidade ou 
em caixas de 12 unidades.
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Borracha plástica de grande qualidade;
Não abrasiva. Não deixa resíduos;
Muito eficaz na higienização de papel e cartão;
Vendida à unidade.

BORRACHA STAEDTLER BRANCA

Almofada com pó de borracha extra fino no 
interior, que absorve e remove sujidade super-
ficial de suportes em papel;
Não abrasiva, recomendada para a 
higienização de documentos frágeis, gravuras, 
manuscritos;
Utilizar em movimentos circulares e remover 
todos os resíduos após utilização;
Disponível em embalagens de 900grs ou em 
almofada.

ALMOFADA DE LIMPEZA "DOCUMENT
CLEANING PAD"

 ESPONJAS WISHAB 

Esponja seca, disponível em 4 variedades, 
consoante o tipo de suporte a limpar;
Própria para a limpeza a seco de pintura, 
pintura mural, fresco, têxteis, papel, etc;
A esponja macia é indicada para a limpeza 
de superfícies sensíveis, a dura para a limpeza 
de superfícies menos sensíveis, a extra dura 
para a limpeza de superfícies não sensíveis 
como pedra;
A esponja branca foi especialmente concebi-
da para a limpeza de superfícies sensíveis. A 
sua composição foi especialmente formulada 
para alcançar excelentes resultados em obras 
de arte em papel;
Composição: Látex vulcanizado, ph neutro;
Vendida à unidade.
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Esponjas para limpeza a seco feitas de borra-
cha natural vulcanizada.
Removem pó e sujidades incrustadas sem risco 
de abrasão. As células abertas absorvem a 
sujidade para a esponja.
Podem ser limpas em água tépida com sabão. 
Deixar secar bem antes de voltar a usar.
Dimensões: 76 x 152 x 45mm; 76 x 152 x 
22mm.

SMOKE SPONGE

Especialmente concebida para a remoção de 
restos de adesivo de lombadas de livros, caixas, 
etc.
Pode ser cortada em pequenos bocados.
Dim: 50 x 50 x 10mm.

BORRACHA "CREPE RUBBER"

PANO DE MICROFIBRAS

Pano de limpeza de microfibras que combina 
fibras de tyvek e nylon, sem químicos, suave, 
não abrasivo, lavável e reutilizável;
Remove eficazmente poeiras e sujidade
superficial absorvendo-a para o interior das 
fibras;
Branco;
Dim: 432mm x432mm;
Disponível à unidade ou em pacotes de 10 
unidades.

Saca agrafos em metal para a remoção de 
agrafos de documentos;
Um utensílio específico para a remoção de 
agrafos ou outras peças metálicas de papel, 
documentos, etc;
Ponta boleada para evitar rasgões;
Pega em madeira suave;
Peso: 90 grs.

SACA AGRAFOS
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Aspirador eléctrico ideal para ser utilizado em 
ateliers de Conservação e Restauro, Museus, 
Arquivos e Bibliotecas;
Compacto, leve (2,5kg), este aspirador multifun-
cional (aspira e sopra) possui um regulador de 
potência de 20 a 1300 Watts;
Equipado com filtro HEPA, que retém 99,97% de 
partículas de pó com 0,3 mícron, bactérias e 
ácaros (este filtro deve ser substituído anual-
mente);
Fornecido com um kit de acessórios miniatura, 
com 5 sacos para pó, um filtro HEPA, uma correia 
para transporte, uma ponta macia, uma ponta 
rígida;
Débito máximo de ar: 47 litros / seg;
Sucção máxima: 2 286 mBar;
Dimensões:28x12x15 cm;
Cabo de alimentação:2,90 m;
Em opção: Filtro de motor c/ carvão activo para 
neutralizar os odores (preço sob consulta para esta 
última opção).

ASPIRADOR MUSEU MUNZ 555
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ASPIRADOR MUSEUM VAC® 400watts

Aspirador compacto, concebido para a 
aspiração segura de pós e poeiras, de peças 
frágeis e delicadas, ou de peças com muita 
sujidade;
A sucção regulável é uma das suas mais 
valias, permitindo aspirar com segurança 
todo o tipo de peças museológicas.
Fornecido com ponta comprida macia e um 
filtro;
Acessórios disponíveis: pontas com vários 
tipos de escovas, alça para transporte, saco 
de nylon para transporte.

Aspirador em caixa, permitindo guardar pontas 
e acessórios;
Com sucção regulável, permite aspirar, de 
forma segura, peças museológicas delicadas, 
livros ou documentação avulsa;
Motor de 800 watts;
Equipado com filtros HEPA que garantem que 
os esporos de fungos, bolores, ou pós irritantes 
e tóxicos permanecem no interior do saco do 
aspirador, garantindo assim uma protecção 
eficaz do utilizador;
Completo na sua caixa, com tubo extensível, 
ponta de borracha, ponta rígida, escova e um 
saco;
Dimensões: 457 x 241 x 190mm.

ASPIRADOR PORTÁTIL MUSEUM VAC®

Potência
Consumo
Saída Ar
Sucção
Filtragem
Capacidade
Peso

Dimensões

230 volt
400 watts
12it / seg
642 mm H2O
0,3 microns
1,7 Lt
2 kg

320x175x146mm


