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Příloha č. 2 -3 listy k NA 3696-7/11-2015  

 
Specifikace požadovaného archivního obalového materiálu 

 

Archivní krabice, krabice na pergameny, krabice na diapozitivy 

Požadavky na konstrukci 

Archivní krabice je určena pro dlouhodobé skladování papírových a pergamenových dokumentů. 

Při její výrobě nesmí být použity kovové spojovací prvky, plasty a lepidla. Konstrukce krabice 

musí zamezit vnikání prachu, nesmí být vzduchotěsná.  Krabice na diapozitivy musí splňovat 

PATtest, obálky uvnitř stejné kvality jako obálky na negativy. 

 

Požadavky na kvalitu lepenky 

Archivní krabice musí být zhotovena z lepenky následujících vlastností: 

- hladká a tuhá  

- plošná hmotnost – 1 300 g/m2 

- hodnota Cobb60 nesmí být pro vnější stranu vyšší než 50  

- lepenka nemá pokud možno obsahovat OZP 

- použitá barviva a případná zbytková OZP nesmí krvácet  - testování dle odstavce 5.8 normy 

ISO 16245 

- mechanické parametry musí být v souladu s normou  ISO 16245 

- pH vodného výluhu musí splňovat požadavky dle odstavce 5.5 normy ČSN ISO 9706 (všechny 

vrstvy) 

- alkalická rezerva musí splňovat požadavky dle odstavce 5.3 normy ČSN ISO 9706 (všechny 

vrstvy) 
 

Archivní přebal s klopou – tzv. „košilka“ s potiskem   
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Jedná se o obal s jednou klopou, text-potisk nezávadnou, černou  barvou,  spec. archivní papír 

150g/m2  a splňující parametry ISO 9706 a ISO 16245. 

Archivní obálka –(sáček) – obdoba poštovní obálky B4 vrchem plnící, bez lepu a lepícího 

proužku  z archivního papíru 150 gsm, ISO 16245 na drobné archiválie. 

Desky archivní klopové - rozměrů A0, A1 

Klopové desky jsou určeny k ukládání plošných materiálů větších rozměrů jako mapy, plány a 

grafiky v zásuvkách mapových skříní.  Desky mají sloužit k ochraně těchto materiálů před 

poškozením během běžné manipulace a vyjímání ze zásuvek.  

Požadavky na materiál: 

- karton archivní kvality, plošná hmotnost-230 g/m2  

- karton nesmí obsahovat barviva a opticky zjasňující látky 

- pH vodného výluhu musí splňovat požadavky dle odstavce 5.5 normy ČSN ISO 9706 

- alkalická rezerva musí splňovat požadavky dle odstavce 5.3 normy ČSN ISO 9706 

- Kappa číslo musí splňovat požadavky dle odstavce 5.4 normy ČSN ISO 9706 

- mechanické parametry musí být v souladu s ČSN ISO 9706  

 

Desky jsou po třech stranách opatřeny klopami se zakulacenými rohy, snadný ohyb klop a 

tloušťka vložených archiválií (max. 1 cm) jsou řešeny rýhováním. 

 

Obálky na negativy – fotoarchiv 

Papírové obálky jsou určeny k ukládání negativů.  

Požadavky na materiál: 
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- papír vyrobený z bavlny nebo směsi bavlna/buničina                                                        

-    plošná hmotnost: 90 g/m2 

      -    nesmí obsahovat barviva a opticky zjasňující látky 

- pH vodného výluhu je neutrální (stanoveno dle ČSN ISO 6588 

- splňuje test fotografické aktivity (PAT test) dle ISO 18916 

Archivní papír 90g – 720 x 1000 mm na proložení archiválií v klopových deskách A1.    

Lepenky šedobílé pro restaurátory  dle daných parametrů a specifikace v přehledu požadovaného 

obalového materiálu pro restaurátorské odd. 
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