
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passepartout karton fra Nielsen & Bainbridge 
 
 
 
Programmet kan groft deles op i 3 hoved grupper og 2 grupper med 
specialiteter 
 
Hovedgrupperne er: 
 

MSK natur: Særdeles priskonkurrencedygtig 
syrefri passepartout karton, der 
også anvendes som bagkarton. 
Museumskvalitet 

Papermat White 
Core og Black Core: 

En rigtig god PH – neutral 
passepartoutkarton til en fornuftig 
pris 
 

 
Alpamat Art Care: 

Aktivt syrefrit passepartout 
karton. Det ultimative top-
produkt, der møder de strengeste 
krav. 
Museumskvalitet 

 
 
Grupperne med specialkarton er: 
 

Alphamount Artcare Aktivt syrefrit. Også et topprodukt 
indenfor passepartout karton. 
Museumskvalitet 

Alpharag Artcare: Aktivt syrefrit. Også et 
topprodukt. En karton i ren 
bomuld. Uden tilsætning af 
Calcium Carbonat. 
Museumskvalitet 

HT Colour: Passepartout  karton med kerne i 
forskellige farver. 

 



MSK Natur        Conservation Quality 
 
Et hvidt stykke syrefrit karton uden dækpapir. Et pris gunstigt produkt, der mest 
anvendes til passepartout, men som også kan anvendes som bagpap. 
 
Det lagerføres i  1,3 mm 2,0 mm 2,6 mm 
Med et par ugers leverings tid fås 3,4 mm 4,1 mm 4,4 mm 
    
 
 

Papermat -  White Core   og   Black Core           White core –Standard 
Matboard 
 
Passepartout karton med neutral PH værdi ”syrefri”.  Papermat består af tre lag, 
et overfladepapir, en hvid eller sort kerne og et bagpapir.  
 
Papermat White Core.  Høj kvalitet i standard passepartout karton, med hvid 
kerne, der ikke gulner. Findes i 112 forskellige farver. Herudover er der 10 
specialfarver bl.a. metallic. 
 
Papermat  Black core.  (Sort kerne) findes i 27 farver. 
 
 
 
 

Alphamat Artcare.           The artcare ™ Adrchival System    www.artcare.info 
 
Det ultimative topprodukt indenfor passepartout. Produktet er aktivt syrefrit og 
har fremragende egenskaber m.h.t. konserveringsevne og lysægthed. 
(Videnskabelige rapporter kan rekvireres) 
 
Artcare Archival System sikrer den mest avancerede og effektive beskyttelse af 
et kunstværk, som findes i verden i dag. Kun Artcare har den patenterede 
Micro Champer teknologi, som aktivt beskytter kunst og binder og 
neutraliserer forurenende gasser før de kan nå at skade kunstværket. 
 
Det findes i 140 farver. Herudover findes der 7 specialfarver bl.a. metallic.                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artcare.info/


Alphamount Artcare. 
 
Også et topprodukt i aktiv syrefrit karton, som er bygget op af flere lag af samme 
papir lagt med forskellig baneretning. Anvendes som passepartout, hvor der er de 
strengeste krav til konservering. 
 
Findes i de to farver hvid og ivory (elfenbensfarve) og fås i to tykkelser: 0,7 mm 
og 1,4 mm.  0,7 mm er opbygget af to karton anvendes ofte som membran mod 
syreholdige materialer og i forbindelse med opbygning af passepartout.  1,4 mm er 
opbygget af 4 lag. 
 
Alpharag Artcare 
 
Også et topprodukt og et aktivt syrefrit stykke passepartout karton, men uden 
Calcium Carbonat. Der er tale om et stykke karton helt i bomuld uden kemiske 
tilsætningsstoffer. 
 
Et produkt, som mange museumskonservatorer sværger til.  
Findes kun i hvid 1,5 mm. 
 
HT Colour 
 
Et stykke 1,7 mm syrefrit passepartout karton, hvor kernen i produktet fås i 
forskellige farver. 
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