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Spuitproducten en spuitsysteem
Voor professionele toepassing ter preservatie van losse items
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Bookkeeper is een baanbrekend ontzuringspro-
ces dat zuren veilig neutraliseert en waarmee 
het behandelde papier ten minste drie tot vijf 
keer langer meegaat dan onbehandeld materiaal.

Onafhankelijke tests door vooraanstaande 
onderzoekslaboratoria bewijzen de veiligheid 
en werkzaamheid van het Bookkeeper-proces. 
Tests wijzen uit dat het buffermiddel gelijkmatig 
over een blad papier verdeeld wordt, geen inv-
loed heeft op de integriteit van de inkt en noch 
de lijm, noch het boekbindweefsel beschadigt.

De Bookkeeper spuitproducten zijn verkrijgbaar 
in:

• 150 g hervulbare fles zonder drijfgassen, ter 
behandeling van ongeveer 2 vierkante meter

• 900 g navulfles, ter behandeling van ongeveer 
12 vierkante meter

De Bookkeeper spuitproducten preserveren 
manuscripten, documenten, fragmenten, 
kaarten, posters en ander op papier gebaseerd 
materiaal in moderne bibliotheken en archieven 
op veilig wijze. 

Het Bookkeeper spuitsysteem bestaat uit een 
drukfles van 7,5 liter, een spuitmond en een 
luchtcompressor. Het is ideaal voor gebruik op 
materiaal met een groter oppervlak. Bookkeeper 
navullingen zijn verkrijgbaar in een fles van 
5,67 kg. Het systeem is gemakkelijk te gebruiken 
en is een economische methode voor behandel-
ing van bovenmaatse documenten, kaarten en 
collecties met een groot aantal afzonderlijke 
documenten.

Alle Bookkeeper-producten zijn gifvrij en onsch-
adelijk en bevatten geen chloorfluorkoolstof 
(CFC) of oplosmiddelen. De producten verstop-
pen de spuitmond niet, zijn praktisch geurloos en 
drogen binnen enkele minuten.

Bel voor nadere informatie over de Bookkeeper 
spuitproducten en het spuitsysteem 
+1 (800) 416 26 65 of ga naar onze website op 
www.ptlp.com.

Het Bookkeeper spuitsysteem is ideaal voor gebruik op 
materiaal met een groter oppervlak.

De Bookkeeper spuitproducten zijn verkrijgbaar 
in 2 handige maten.


