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PRZEDMIOT I OBSZAR ZASTOSOWANIA
Niniejsze wymaganie jakościowe dla normy określa wymagania odnośnie jakości,
własciwości fizycznych i trwałości mechanizmów spinających dla okładek
archiwizacyjnych z papieru lub kartonu z mechanizmem spinającym do zastosowania
w statycznych archiwach.
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TERMINY I DEFINICJE
Mechanizmy spinające: Systemy mocujące do spinania dokumentów archiwizowanych
w okładce archiwizacyjnej, która odpowiada wymaganiom jakościowym dla normy –
ICN no. 2.
Okładki archiwizacyjne do trwałego przechowywania: Okładki z papieru i kartonu,
gdzie przy normalnych warunkach przechowywania w archiwach i bibliotekach po
upływie co najmniej 100 lat nie stwierdza się ich istotnego pogorszenia oraz nie może
być negatywnego wpływu na przechowywane w okładce dokumenty archiwizacyjne.
Patrz NEN 3376 dla pozostałych terminów używanych w niniejszym wymaganiu
jakościowym dla normy.
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SKŁAD MATERIAŁU MECHANIZMU SPINAJĄCEGO

3.1.1 Materiał mechanizmu spinającego nie może zawierać substancji, które powodują
degradację dokumentu archiwizowanego.
3.1.1 Mechanizmy z tworzywa sztucznego nie mogą zawierać polichlorku winylu lub
kopolimerów z chlorku winylu.
3.1.2 Stosowane tworzywa sztuczne nie mogą zawierać plastyfikatora.
3.1.3 Mechanizmy spinające nie mogą zawierać elementów samoprzylepnych.
3.1.4 Nie są dopuszczalne metalowe mechanizmy spinające.
Metoda testowa: Ustalenie składu za pomocą spektroskopii w podczerwieni z
transformacją Fouriera.
4.

KONSTRUKCJA

4.1

Podczas użytkowania mechanizm spinający nie może uszkodzić dokumentu
archiwizowanego.
Właściwości użytkowe nie są sprawdzane.
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TYTUŁY WYMIENIONYCH NORM:
NEN 3376 Papier. Słowniczek z tłumaczeniem (Eng., Fr., Du.)
Wymaganie jakościowe dla normy – ICN no 2 Okładki archiwizacyjne z mechanizmem
spinającym do trwałego przechowywania.
Jakość materiałów na poczet pasywnego konserwowania dokumentów archiwizowanych,
książek i przedmiotów o wartości kulturowej ustalany jest w porozumieniu z ekspertami od
konserwowania. Ta jakość zostaje ustalona w postaci „wymogów jakościowych dla normy”.
Są one wydawane przez Instituut Collectie Nederland, wcześniej przez Centraal Laboratorium
voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap (Centralne Laboratorium d.s.
Badań Przedmiotów Sztuki i Nauki), Postbus 76709, 1070 KA Amsterdam
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