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ETIQUETAS EM TYVEK

Etiquetas em Tyvek, muito resistentes, à prova de 
rasgões e à prova de água.
O Tyvek é um material acid-free, leve, e muito 
resistente, podendo ser facilmente impresso.

Disponíveis em duas dimensões: 75mm x 50mm 
em pacotes de 1000 unidades ou 150mm x 
100mm em pacotes de 500 unidades.
As etiquetas têm o orifício reforçado.
Podem ser utilizadas em conjunto com o fio de 
algodão, cortado à medida desejada.

ETIQUETAS EM PAPEL

Etiquetas brancas muito resistentes.
Um lado branco mate couché, o que permite 
receber um texto denso e preciso.
Inclui fio de cor vermelha
.
Dimensões disponíveis: 18x28, 25x38 ou 32 x50, 
em sacos de 100 unidades.

ETIQUETAS AUTOCOLANTES REVERSÍVEIS

Etiquetas em papel permanente 100% algodão, 
com pH 8.5 e reserva alcalina de 3%.
Adesivo acrílico, muito estável, que não am-
arelece, como comprovado através de testes de 
envelhecimento acelerado de 200 anos.
Reversíveis com álcool.
Disponíveis numa grande variedade de formatos 
em embalagens de 25 folhas.
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FIO DE ALGODÃO

Fio de algodão em bobine, ideal para prender as 
etiquetas em Tyvek a livros ou peças museológicas.

Cor: creme
Bobine de 2000mts.

FITA DE NASTRO

Fita de nastro branca, 100% algodão.
Muito macia é também uma boa solução para 
prender as etiquetas a livros ou peças museológi-
cas.
Também pode ser utilizada para marcar peças 
têxteis.
Disponível com 4mm, 6mm, 10mm ou 16mm.
Bobine de 100mts.

PARALOID B- 72

Paraloid B-72 é uma resina acrílica fornecida sob a 
forma de pérolas, solúveis em acetona, xileno ou 
tolueno.
Diluída em acetona a 20% serve como um  
excelente suporte/barreira à tinta da china para 
marcação de peças museológicas e como posteri-
or selante.
Paraloid B-72 é muito estável, não amarelece com 
o passar dos anos e é reversível.
Disponível em embalagens de 100grs.

TINTA DA CHINA

Tinta da china própria para marcação de peças 
museológicas.
Utiliza-se sobre a concentração de Paraloid B-72 
com caneta própria.
Disponível em preto ou branco.
Disponível em embalagens de 250ml ou em 
pequenos cartuchos com esfera de pressão e 
pipeta.
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CANETAS PIGMA

Caneta com tinta acid-free à prova de água e resist-
ente à luz depois de seca.
Ideal para desenhar traços finos sobre diversas 
superfícies, pois possui diferentes espessuras.

Disponível com pontas 0.50, 0.45, 0.25, 0.20mm
Disponível em preto.ts.


