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ICP TRAJNI PAPIR IN KARTON (PP1) 

 

ICP trajni papir in karton PP1 je sestavljen iz beljenih celuloznih sulfatnih listavcev in 

iglavcev, je nevtralno klejen, z dodatkom kalcijevega karbonatnega polnila in brez 

optičnih belil. 

 

Primeren je za pisanje, risanje in tiskanje gradiva trajne vrednosti, za zaščito gradiva v 

arhivih, knjižnicah, muzejih, galerijah in za uporabo v postopkih konserviranja in 

restavriranja. 

 

Papir ustreza zahtevam SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija - Zahteve za 

papir – Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in dokumentacija – 

Arhivski papir – Zahteve za trajnost in obstojnost). 

 

*možnost izdelave vmesnih gramatur 50 – 300 g/m2 

 

Ostale karakteristike 

Dimenzije formata: A3, A4 oziroma po dogovoru, maksimalna širina formata je 62 cm 

Dimenzije zvitkov: maksimalna širina zvitka je 62 cm, dolžina do dogovoru 

 

Dobava: 

Minimalna količina dobavljenega papirja in kartona je od 10 do več 10 000 pol oziroma 

od nekaj kg do več 1000 kg. 

Manjšo količino papirja in kartona imamo vedno na zalogi. 

Rok dobave po dogovoru. 

 

Dodatna ponudba: 

Možnost izdelave preloma (žlebljenje) papirja enega ali več vzporednih žlebov, za 

hrambo debelejših gradiv in knjig z ravnim robom prepogibanja.  

 

 

 

 

Lastnost Standard  

Gramatura [g/m2]* SIST EN ISO 536 50 ± 2 80 ± 3 110 ± 3 140 ± 5 250 ± 8 
Vsebnost pepela pri 
525°C [%] 

ISO 1762 Min 3 

pH vodnega ekstrakta SIST EN ISO 6588 8 - 9 
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ICP TRAJNI PAPIR IN KARTON (PP2) 

 

ICP trajni papir in karton PP2 je izboljšan proizvod trajnega papirja in kartona PP1.  

Sestavljen je iz mešanic bombažnih vlaken in beljenih celuloznih sulfatnih listavcev in 

iglavcev, je nevtralno klejen, z dodatkom kalcijevega karbonatnega polnila in brez 

optičnih belil. 

 

ICP trajni papir in karton PP2 se uporablja za pisanje, risanje in tiskanje gradiva trajne 

vrednosti, za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva, za zaščito v knjižnicah, 

muzejih in galerijah kot tudi za uporabo v postopkih konserviranja in restavriranja. 

 

Ustreza standardu SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir 

– Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in dokumentacija – Arhivski 

papir – Zahteve za trajnost in obstojnost), kot tudi minimalnim zahtevam za zaščito 

arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 18902 (Upodobitveni materiali – 

Procesirani upodobitveni materiali za mape, ovoje, zloženke). 

 

 

Ostale karakteristike 

Dimenzije formata: A3, A4 oziroma po dogovoru, maksimalna širina formata je 62 cm 

Dimenzije zvitkov: maksimalna širina zvitka je 62 cm, dolžina do dogovoru 

 

Dobava: 

Minimalna količina dobavljenega papirja in kartona je od 10 do več 10 000 pol oziroma 

od nekaj kg do več 1000 kg. 

Manjšo količino papirja in kartona imamo vedno na zalogi. 

Rok dobave po dogovoru. 

 

Dodatna ponudba: 

Možnost izdelave preloma (žlebljenje) papirja enega ali več vzporednih žlebov, za 

hrambo debelejših gradiv in knjig z ravnim robom prepogibanja.  

 

Lastnost Standard  

Gramatura [g/m2] SIST EN ISO 536 50 ± 2 80 ± 3 110 ± 3 150 ± 5 250 ± 8 
Vsebnost pepela pri 
525°C [%] 

ISO 1762 Min 3 

pH vodnega ekstrakta SIST EN ISO 6588 8 - 9 
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ICP TRAJNI PAPIR IN KARTON ZA HRAMBO FOTOGRAFSKEGA 

GRADIVA (PP3) 

 

ICP trajni papir za hrambo fotografskega gradiva PP3 je sestavljen iz bombažnih vlaknin 

ter minimalne vsebnosti beljenih celuloznih sulfatnih listavcev in/ali iglavcev, je 

nevtralno klejen, z dodatkom kalcijevega karbonatnega polnila in brez optičnih belil. 

 

Za specialni trajni papir za hrambo fotografskega gradiva smo prejeli potrdilo PAT test 

(angl. Photographic Activity Test) po ISO 18916 (Upodobitveni materiali – Procesirani 

upodobitveni materiali – Test fotografske aktivnosti za mape, ovoje, zloženke), ki ga je 

izdal National Archives of Australia, The Paper Testing Laboratory. PAT test potrjuje, da 

je izdelek primeren za zaščito arhivskega in fotografskega gradiva po standardu ISO 

18902 (Upodobitveni materiali – Procesirani upodobitveni materiala za mape, ovoje, 

zloženke). 

 

Trajni papir PP3 ustreza tudi standardu SIST EN ISO 9706 (Informatika in dokumentacija 

- Zahteve za papir – Zahteve za trajnost) in SIST EN ISO 11108 (Informatika in 

dokumentacija – Arhivski papir – Zahteve za trajnost in obstojnost). 

 

 

Ostale karakteristike 

Dimenzije formata: A3, A4 oziroma po dogovoru, maksimalna širina formata je 62 cm 

Dimenzije zvitkov: maksimalna širina zvitka je 62 cm, dolžina do dogovoru 

 

Dobava: 

Minimalna količina dobavljenega papirja in kartona je od 10 do več 10 000 pol oziroma 

od nekaj kg do več 1000 kg. 

Rok dobave po dogovoru. 

 

Dodatna ponudba: 

Možnost izdelave preloma (žlebljenje) papirja enega ali več vzporednih žlebov, za 

hrambo debelejših gradiv in knjig z ravnim robom prepogib 

Lastnost Standard  

Gramatura [g/m2] SIST EN ISO 536 50 ± 2 120 ± 4 
Vsebnost pepela pri 
525°C [%] 

ISO 1762 Min 3 

pH vodnega ekstrakta SIST EN ISO 6588 8 - 9 


