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Dokumentumok restaurálás előtti állapotleírása:
A dokumentumok (33 darab) litografált, vagy offset technikájú, színes nyomatok, illetve ceruzatus-akvarell rajz és térkép. Néhány darab állapota a korszak nyomdatermékeire jellemző módon
magas facsiszolat tartalma miatt az előrehaladott savas korrózió jeleit mutatja. A plakátok – feltehetően egy korábbi időszak kiállításai miatt – állományvédelmileg szakszerűtlen módon lettek előkészítve, majd így tárolva. A plakátok egy részét felkasírozták valamilyen nyomdaipari kartonanyagra
(dekorációs színes karton, fotókarton, duplex-, ill. triplex karton) majd többjüket farost lemezre
rögzítették és polietilén fóliába csomagolták (PVAc ragasztók, Technokol Rapid, K1 könyvkötészeti
ragasztó felhasználásával). Néhány darab eredeti állapotban maradt, de méretükből adódóan, a
tárolási nehézségek miatt erősen szétszakadtak, hiányosak.
Restaurálás során elvégzett beavatkozások:
Dokumentáció készítés. A szükséges anyagvizsgálatok után a plakátokat elsősorban szabaddá
kellett tenni a további beavatkozások számára. Portalanítás, mechanikus tisztítások után leválasztásuk a farost hordozóról – a korábbi tapasztalatok alapján – mechanikus úton történt azoknál a
példányoknál amelyek kartonra is ragasztva voltak. Azok a darabok, amelyek közvetlenül valamilyen könyvkötészeti ragasztóval a farostra voltak ragasztva – duzzasztással, majd nedves kezeléssel
lettek leválasztva. Amelyek karton hordozón voltak célszerűen a kasírozáshoz használt ragasztóanyag enzimatikus bontásával voltak leoldhatók. A legfontosabb feladat a savas korróziót előidéző
anyagok minél teljesebb eltávolítása a dokumentumok anyagából, és emellett a sikeres konzerválást elősegítő, a dokumentumban még jelenlevő korrozív anyagok semlegesítése, és a jövőbeni korrózió elkerülésére a megfelelő pufferhatás kialakítása. Ez a leghatékonyabb módon nedves
kezeléssel volt megoldható, ezután levegőn történő szárítás következett. A sérülések, szakadások
javításai, kiegészítések, pótlások hasonló színűre festett japánpapírral történtek. Végül ezekkel azonos fázisban a meggyengült, egyenetlen szerkezetű papíranyag megerősítése, stabil tartós papírral
a teljes felületen, kasírozással.
Műtárgykörnyezeti feltételek, raktározási javaslat:
A korábbi fázisokban elkészült, és a most restaurált dokumentumok továbbra is fokozott védelmet
igényelnek, tárolásuk a rendelkezésre álló tároló szekrényben, meghatározott környezeti feltételek
betartásával, fektetve történhet.

FoKa art Restaurátor Műterem Bt.
2030 ÉRD, Koronafürt utca 12. • tel: 23 375 910; 30 638 6619 • e-mail: info@fokaart.hu • cégjegyzék szám: 13-06-023309

FoKa art Restaurátor Műterem Bt.
2030 ÉRD, Koronafürt utca 12. • tel: 23 375 910; 30 638 6619 • e-mail: info@fokaart.hu • cégjegyzék szám: 13-06-023309

Felhasznált anyagok:
–m
 echanikus tisztítás: Wishab radírszivacs
– nedves kezelések: B
 AMILASE - HT-100 enzim vizes
oldata (0,5-1 %; 38-39 °C),
előzetesen 60-70 °C vízfürdőben
duzzasztással, zsíralkohol szulfát
– semlegesítés: CaOH
– utánenyvezés: glutofix
– fertőtlenítés, preventív kártevővédelem: preventol
– ragasztó: búzakeményítő + preventol, glutofix
Az elvégzett beavatkozásokra 80 munkaórát fordítottunk.
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