Szakmai beszámoló az NKA 3533/00218 MNM PALÓC MÚZEUMA ÁLLOMÁNYVÉDELMI
MŰHELYE TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKMAI ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE
A Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 350 000 Ft összegű támogatást az MNM Palóc
Múzeuma az alábbi műtárgyvédelmi anyagok és eszközök beszerzésére használta fel:

Termék
megnevezése
Lenolajkence

Leírása

Alkalmazása

Lenolajkence
Összetétel: Lakklenolaj és adalékok keveréke.

Palóc Ház faanyagainak
beitatására, védelmére

Alkalmazási terület: Olajfestékek és olajalapú
tapaszok hígítására a felhasználási konzisztencia
beállítására valamint fal- és fafelületek beeresztésére,
impregnálására alkalmas. Lakkbenzinnel vagy
szintetikus hígítóval hígítható.

Foltbenzin

Felhasználása: Fa felületek festés, és tapasztás előtti
beeresztésére, olaj és alkid festékek hígítására
szolgál. A beeresztett felületnek légszáraznak kell
lennie. A terméket olyan mennyiségben kell a
felületre felvinni, amennyi a fa rostjai közé
beszívódik. A felesleget száraz ruhával kell felitatni.
Száradási idő, átfesthetőség függ az időjárástól és a
fafelület szívóképességétől. Az ismételt átkenés 6-10
óra múlva ajánlott, a teljes száradási idő átlagosan
24-36 óra. A felület ezután olaj illetve alkid alapú
festékkel átfesthető. Az átfesthetőség eldöntéséhez
célszerű próbafestést végezni. Megjelenési forma:
sárgásbarna folyadék. Sűrűsége: 0,89-0,93 g/cm3
Szag: jellegzetes lenolajszagú folyadék.
Tárolhatóság: A termék a minőségét eredeti zárt
csomagolásban, hűvös, zárt helyen tárolva korlátlan
ideig őrzi meg.
Alkalmazási terület: Textíliák és bőrök, olajos
alkatrészek kézi tisztítására, valamint egyéb háztartási
célokra
Felhasználás: A tisztítás és zsírtalanítás végezhető
lemosással, mártással és egyéb kézi és gépi
módszerrel. Már kis mennyiségben a felületre
felhordva hatékonyan távolítja el a makacs
szennyeződéseket. Textíliák szennyezett foltjainak
eltávolításánál a kevés folttisztítóval átitatott
ronggyal való dörzsölés adja a legjobb eredményt. Az
oldott szennyeződés részben ülepítéssel
eltávolítható. A készítmény összetétele olyan, hogy a
szennyezett maradéka desztillációs úton teljesen
regenerálható.
Munkavégzés feltételei:
Szemünket zárt védőszemüveggel védjük.

Ruhafoltok kiszedéséhez a
nagyszámú
textilgyűjteményünkben,
mivel ez az anyag nem
hagy foltot a textíliákon.
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Isopropyl Alcohol

Standard munkaruha, vegyszerálló munkavédelmi
cipő, csizma használata javasolt.
munka végeztével kezet kell mosni.
Veszélyesség szerinti besorolás:
CAS : EU veszélyességi jel : F, Xn
R mondat: R 11, 36, 65, 66, 67
S mondat: S 2, 7, 9, 16, 23, 24/25, 26, 62
99,8%-os tisztaságú vízmentes izopropanol általános
tisztításra. Kitűnően alkalmas lejátszófejek
tisztítására, fluxok, alacsony zsírtartalmú olajok,
poláris szennyeződések, és ásványi eredetű
szennyeződések eltávolítására. A legtöbb flux
hígítására is használható.
Használhatjuk: csillám tetoválás, hennafestés, vagy
testfestés előkészítésére, illetve a bőr
megtisztítására. Alkoholos összetételénél fogva
eltávolítja az olajos, zsíros szennyeződést a bőrről, így
a minta tartósabb lesz.

Általános tisztításhoz, a
műtárgyak felületén
található szennyeződések
eltávolításához.

• nem ózonkárosító
• műanyag felületen is használható
• gyorsan párolog
• nincs maradványanyag
• nem korrozív

Viaszbalzsam

Nr.181 Méhviasz kenőbalzsam (oldószeres)
Áttetsző, ecsettel felhordató, folyékony balzsam
méhviaszból és növényi viaszokból, átlagosan
igénybevett (függőleges) fafelületek- korpuszok,
frontok, vázszerkezetek stb. és tagolt (faragott,
profilos) felületek kezelésére.
Nr.184 Vízzel hígítható viasz kenőbalzsam
A méhviasz kenőbalzsam (Nr. 181) vízzel hígítható
változata. Ecsettel felhordható, rövid száradás után
polírozható. Átlagosan igénybevett és tagolt
felületekre.
Nr.187 Vízzel hígítható, folyékony keményviasz
Padlók kezelésére is alkalmas, folyékony keményviasz
bevonat. Magasabb gyantatartalmának köszönhetően
keményebb bevonatot ad, mint a Nr.184.
Nr.171 Növényi keményviasz balzsam
Oldószermentes, áttetsző balzsam méhviaszból és
növényi viaszokból, elsősorban fa, parafa és cotto
padlókra, valamint más, erős igénybevételeknek
kitett, (vízszintes) bútor-felületek beltéri
alkalmazására. Paszta állagú, de könnyen felhordató,
gyorsan száradó selymes tapintású és fényű
bevonatot ad. Rendkívül kiadós (66m2/l), melegen is
szórható (82C).

A kiállításainkban
elhelyezett fa alapanyagú
műtárgyak kezelésére és
állagmegóvásukra.

2

Blondex, vizes
bázisú
impregnáló

A Supralux Xylamon a vízbázisú vastaglazúrok vizes
alapozója. Időjárási igénybevételnek kitett, natúr,
kezeletlen fafelületek, elsősorban faházak, oromzat
és ereszalja deszka alapozására alkalmas. Mélyen
behatol a fa pórusaiba és jól tapadó hidat képezve
fokozza a lazúr tapadását a fához. Védi a fát a farontó
gombákkal, kék elszíneződést okozó gombákkal és
rovarkártevőkkel szemben.

Szútalanított fa alapanyagú
műtárgyak felületeinek
zárására

Blondex, szúölő
és megszüntető
favédőszer

Rovarölő-szert tartalmazó oldószeres impregnálószer.
Valamennyi fakárosító rovart megbízhatóan
elpusztítja.

A fa alapanyagú műtárgyak
és a favázú skanzen
épületeinek
szúmentesítésre.

Teherhordó faszerkezetek, gerendák, tetőszerkezetek
és más hasonló faanyagok mentesítése és védelme
mindenféle fakárosító rovaroktól, szuvasodástól.
Nem használható élelmiszerrel, evőeszközzel,
fehérneművel, ágyneművel, takarmánnyal érintkező
fafelületek kezelésére, illetve gyerekjátékokra.
Felületek: Kezeletlen fatárgyak, fafelületek
Színtelen, száradás után szagtalan. Véd a szúvasodás
ellen. Megöli a kártevőket. Könnyen felvihető.
Rovarölőszert tartalmazó híg oldat.
Penészeltávolító Tulajdonságok: Meggátolja a penészesedést, az
spray
elalgásodást és a moha kialakulást a csempéken, a
normál -, és tartósan rugalmas fugákon, falakon,
mennyezeteken, fa- és falfelületen, műanyagokon,
sírköveken. Hatása fertőtlenítés megelőző
tulajdonságú.
Rovartű A hazai gyakorlat a fekete, lakkozott tűket
fényes
részesítette előnybe, és napjainkban is ezt használják
a gyűjtők, múzeumok. A fényes tűk inkább
tudományos preparálási feladatoknál használatosak,
illetve olyan múzeumi, gyűjteményi feladatoknál,
ahol pl. régi textíliákat restaurálnak.
Csipeszek
A rovartű és gombostű sérülésmentes beszúrásához
és kivételéhez
Egyszer
használatos
kesztyű

Csúszásgátló
bevonattal
ellátott textil
kesztyű
Cérnakesztyű

Rugalmas, mindkét kézen hordható, kiválóan
illeszkedő, bőrbarát, nem steril higiéniai kesztyűk,
amik megfelelnek az élelmiszerkezeléssel kapcsolatos
európai irányelveknek. Ftalát- és lágyítószer
mentesek, nem tartalmaznak allergiát okozó latexet.
- kötött, rugalmas, 100% poliamid, kopásálló
- mindkét oldalon csúszás elleni kék pöttyök
- gumírozott mandzsetta, hosszabb élettartam
Méret: 7-es és 9-es
100%-os fehér pamut

Penészes és algás fa és kő
alapanyagú műtárgyak
mentesítésére és
fertőtlenítésére.

Textilrestauráláshoz,
a 00-s méret főkötőkben
lévő régi gombostűk
helyére, amelyek már
belerozsdásodtak a
műtárgyakba.
Gombostűk
szakadásmentes
eltávolítására.
Kéz védelemre

Kéz- és műtárgy védelemre

A műtárgyak
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(boy kesztyű)

- 40 cm hosszú

Vágásálló
védőkesztyű

az alapkesztyű nagy kopásállóságú és
szakítószilárdságú, vágás biztos, rugalmas DYNEEMA
és szintetikus szál keveréke
- tenyéren nitril/poliuretán szürke bipolimerrel
mártott
- gumírozott, rugalmas mandzsetta, szellőző kézhát
nem mérgező durva porok és szilárd részecskék ellen
- kónusz forma, megfelelő felfekvést biztosító
fémlemezzel
- könnyű (4 g) egyszer használatos papírmaszk

Higiénés
Arcmaszk

Mérgek elleni
maszk

Nagy
teljesítményű
légző maszk

Munkavédelmi
szemüveg
Overall
Hajvédő sapka
Fecskendő 2 ml

Fecskendő 10
ml

Fecskendő 20
ml

Injekciós tű

Pormaszkok SupAir FFP2SL AKTÍVSZENES gyenge
mérgek, mérsékeltenR26 veszélyes szilárd és
folyékony részecskék, valamint szagok ellenR26
konusz forma, szivacscsíkR26 légzést segítő pp
kilégzőszelep
Nem párásodó, könnyű légzést biztosító, teljes
védelmet adó 3 kamrás maszk.

Karc és páramentes átlátszó üveg
Tyvek Dual antisztatikus overall: hátul kiváló szellőző
kompozit, elöl vegyszerálló Tyvek 40400-as
polipropilén anyag (16 g/m2) egészségügyi sapka
Termék jellemzői:
- Fecskendő 2 ml
- műanyag
- steril
- egyszer használatos
- kék dugattyúval
Termék jellemzői:
- Fecskendő 10 ml
- műanyag
- steril
- egyszer használatos
- kék dugattyúval
Termék jellemzői:
- Fecskendő 20 ml
- műanyag
- steril
- egyszer használatos
- kék dugattyúval
Termék leírása:
- legkisebb rendelhető mennyiség 100 db = 1 doboz
- Tű egyszer használatos
- 100 db/csomag
- Méret: 0,90mm átmérőjű X 40mm hosszú

megérintéséhez, a kézen
lévő szennyeződések miatt.
Kézvédelemre az egyes
munkafolyamatoknál.

Porvédelemre az egyes
műtárgyak tisztítási
folyamatai közben.

Egészségre ártalmas
vegyszerek használata
közbeni védelemre.

Általános védelem, főleg a
teljes műtárgyállomány
fertőtlenítését „gázosítást”
követő raktárhelyiségekbe
történő belépéshez.
Szem védelme a különböző
munkafolyamatok közben.
Ruházat védeleme.
A haj védelmére.
A vegyszerek fertőzött fa
alapanyagú felületekbe
történő fecskendezésre.

A vegyszerek fertőzött fa
alapanyagú felületekbe
történő fecskendezésre.

A vegyszerek fertőzött fa
alapanyagú felületekbe
történő fecskendezésre.

A vegyszerek fertőzött fa
alapanyagú felületekbe
történő fecskendezésre.
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Injekciós tű

Lapos ecsetek
Kefék,
meszelők
Javító ecset
készlet
Molyirtó

- Sárga
- Steril
- Nem toxikus, nem pirogén
- Indikáció: i.v, i.m, vérvétel, felnőtt, gyermek, sűrűn
folyó oldatokhoz
Termék leírása:
- legkisebb rendelhető mennyiség 100 db = 1 doboz =
feltűntetett ár
- Tű egyszer használatos
- 100 db/csomag
- Méret: 0,7 mm átmérőjű X 40 mm hosszú
- Fekete
- Steril
- Nem toxikus, nem pirogén
- Indikáció: i.v, i.m, felnőtt, gyermek
Többféle méret
Többféle méret

A vegyszerek fertőzött fa
alapanyagú felületekbe
történő fecskendezésre.

Védőanyagok felhordására
Védőanyagok felhordására

36 db-os készlet

Javításra

A raktári és ruhamoly irtására ajánlott por és permet.
A permet használatát lakott helyiségekben és
raktárakban egyaránt ajánlott.
Foltmentesen szárad, színtelen, szagtalan.
Szőnyegeket, gyapjú alapanyagú textíliákat,
szőrméket, preparátumokat, ruhásszekrényeket
kezeljük. Alkalmazás: hetenként permetezzünk a
visszafertőződés elkerülése végett.

Textilgyűjteményben
található nagyszámú
gyapjú alapanyagú ruhák
védelmére.

A támogatásnak köszönhetően igen jelentő mennyiségű eszközt és műtárgyvédelmi alapanyagot
tudtunk beszerezni, amely segíti a műtárgyállomány védelmét.
Köszönjük a Kollégium támogatását.

Molnár Ildikó
főmuzeológus/ pályázati referens

A szakmai beszámoló online elérhetősége:
http://palocmuzeum.hu/a-muzeumrol/szakmai-beszamolok/
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Képmelléklet:
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