
FICHE 2 :  HOE EEN HOUTEN VOORWERP SCHOONMAKEN?  

Bij een curatieve interventie moet u in eerste instantie het voorwerp ontstoffen. Stof schuurt en werkt de ontwikkeling van schimmels en 
insecten in de hand doordat er sporen en organische stoffen in kunnen zitten.  
  
Ga bij het ontstoffen zeer voorzichtig te werk. Sommige sporen, zoals tekenen van gebruik bijvoorbeeld, zijn onontbeerlijk om de 
geschiedenis van het voorwerp te kennen en het te kunnen interpreteren.  
  
Ontstoffen 
  
Methode 
U ontstoft voorwerpen het best buiten de opslagruimte. Aan de hand van een penseel en een stofzuiger met een aangepast mondstuk moet 
u heel voorzichtig het stof van het voorwerp verwijderen. Strijk het penseel in de richting van de stofzuiger, zodat het zo opgelaaide stof 
wordt opgezogen.  
  
Voorzorgsmaatregelen 
Als het voorwerp een breekbaar oppervlak heeft, moet u vooraf een test uitvoeren. Als het voorwerp uitstulpingen vertoont, moet u op het 
einde van de stofzuiger een microfilter aanbregen om geen kleurschilfers of kleine materiaalfragmentjes op te zuigen.  
  
Materiaal  
•Stofmasker.  
•Stofzuiger speciaal voor collecties, met een instelbaar vermogen en een absoluutfilter.  
•Miniatuurmondstukjes (verkocht voor het schoonmaken van computertoetsenborden).  
•Penselen met soepele haren, van verschillende breedte. Gebruik penselen van zuiver varkenshaar en voor zeer kwetsbare oppervlakken, 
penselen met extra zachte haar (geitenhaar of synthetische haren).  

U moet met uiterst 
voorzichtige 
bewegingen te werk 
gaan, om de 
polychromie niet te 
beschadigen 
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Vervuilde voorwerpen schoonmaken  
  
Als het voorwerp uitermate vuil is, moet u misschien water of zelfs white spirit gebruiken, maar dan moeten wel bepaalde voorwaarden in 
acht worden genomen.  
 
Schoonmaken met water  
  
Voorzorgsmaatregelen 
Uitgesloten voor oppervlakken die watergevoelig zijn: vernis, was en bepaalde oppervlakken in polychromie.  
  
Methode 
Gebruik een wattenstaafje met speeksel om precies te werk te kunnen gaan; een vochtig sponsje is eveneens geschikt. Let er wel op dat u 
niet te hard wrijft. U mag met een sponsje niet schrobben. Als u te vaak over het oppervlak gaat, zou het immers kunnen dat het hout 
verkleurt (het sponsje wordt bruin) of dat de polychromie kwetsbaarder wordt.  
  
Materiaal  
  
•Suction Block-spons: dit neutrale en zachte sponsje mag in contact komen met het voorwerp zonder dat het gevaar bestaat dat een 
kwetsbaar makend product wordt overgebracht (verkrijgbaar bij KREMER).  
•Toversponsje: goed alternatief, maar dit sponsje is niet neutraal en het heeft de neiging te verbrokkelen (te koop in doe-het-zelfzaken).  
•Wattenstaafje.  
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Schoonmaken met white spirit 
  
Voorzorgsmaatregelen 
U mag white spirit alleen gebruiken als het oppervlak van het voorwerp watergevoelig is en niet met was is behandeld. 
  
Methode 
Dompel een wattenstaafje in een klein beetje white spirit. Voer eerst een test uit op een klein stukje; laat drogen en controleer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactie: Claire Dard, restaurateur, Centre d’Histoire Locale 
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