
42. TABLÓ

Készítő: (n.a.) RNSZ: 2008.PH.042.
Cím/tárgy: Tabló, Vaszary Kolos 7 db 

képével.
 Leltári v. 

egyéb jelzet: 
42.

Tulajdonos: Pannonhalmi Főapátság A tabló mérete: 
(m x sz)

35x50cm

Anyaga: Fekete fotókarton.
A tabló készítésének dátuma: n.a.
                            Restaurátor: Sor Zita

Részletes leírás

A  42.  számú  fekete  fotókartonra  7  darab  fotográfiát  ragasztottak.  A  használt  ragasztó 

többféle  -  enyv,  keményítő,  illetve esetenként  cellulóz származék -  volt.  Több esetben egyes 

képek hátoldalának sérüléseiből, illetve papírmaradványokból látszott, hogy előzetesen máshová 

is fel voltak ragasztva,  majd az onnan történő eltávolítás után kerültek ismét felragasztásra a 

fekete fotókartonra. 

A karton erősen halványodott, szélei gyűrödtek, pH indikátor papírral vizsgálva a fotókarton 

savasságra (pH 4,5) utaló elszíneződést  mutat.  Ez a  savasság,  valamint  a  használatból  eredő 

sérülések  tették szükségessé a fotográfiák kartonról  történő eltávolítását,  melyet  mechanikus 

úton és metilcellulózos pakolás segítségével végeztem.
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A 42. tabló kezelés előtti állapota.
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Készítő, hely: Kozmata Ferenc, Budapest RNSZ: 2008.PH.0042.006
Cím/tárgy: Vaszary Kolos (rendtag: 1847-1915) 

portréja
 Leltári v. 

egyéb jelzet: 

042_006

Készítés 

dátuma:

1870-es évek

Tulajdonos: Pannonhalmi Főapátság Méret: 10,7 x 18,6 cm
Technika:  Albumin (mamut kabinetkártya) Másodlagos hordozó: 

11,4 x 20,8 cm
Hordozó: __x_papír  ___film  ___üveg  ___egyéb:

Kiszerelés: ___paszpartuzott  ___keretezett  ___egyéb: kartonra kasírozott

Előoldal kezelés után. Hátoldal kezelés után.
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ELŐZETESEN A MÚLTBAN ALKALMAZOTT ELJÁRÁSOK:

__x_ Savas hátlaphoz rögzítve ___ Öreg ragasztó
___ paszpartuba ragasztva ___ Barna papír ragsztószalag
__x_ hátlaphoz ragasztva ___ Nyomás érzékeny ragasztószalag
        ragasztó: enyv ___ Maszkoló ragasztószalag

       ragasztó:
___ Egyéb:-

KONZERVÁLÁS/RESTAURÁLÁS ELŐTTI ÁLLAPOT:

Eredeti csomagolás: Fekete fotókartonra kasírozva.

Hordozó(k): Elsődleges és másodlagos hordozó. Anyaga: papír

elsődleges másodlagos
_x_ _x_ Felületi szennyeződés
_x_ _x_ Elszíneződés
_x_ __ Foltok/foxing
__ __ Ragasztómaradvány
__ __ Ledörzsölődés/karc
__ __ Hiány
__ __ Törés
__ __ Kutyafüles sarok
__ __ Hajlás/benyomódás
__ __ Térbeli eltorzulás
__ __ Töredezettség
__ __ Penész/kártevő okozta elváltozás
__ __ Egyebek:

Kötőanyag:
Anyaga: Albumin. Képalkotó anyag: ezüst

__ Szakadás
__ Kidudorodások/kinövések
__ Szél hiányok/ elválás
__ Hiányok
__ Törések
__ Karcok/ ledörzsölődés
_x_ Kémiai eredetű foltok
_x_ Halványodás/elszíneződés
__ Ezüstkiválás
__ Egyéb: 

Elvégzett kezelések:

_x_ Fotódkumentáció: ___ 35 mm színes dia  __x_ digitalis 
_x_ Felületi tisztítás (vinil radír használatával)
__ Töredezett/hiányos emulzió konszolidálása (10%-os zseltin felahasználásával)
_x_ Hátlapról való eltávolítás
__ Sarkak visszaillesztése
_x_ Régi ragasztószalagok, ragasztók eltávolítása
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__ Foltok halványítása/eltávolítása (cserzés, mosás, beilleszkedő  retus)
__ Törések rögzítése
__ Kiegészítés
__ Hátlap megerősítése
_x_ Préselés (nem szövött poliészter között króm lapon)
__ Retus (Schminke akvarell, Golden akril, Marshall’s Photo Retouch Colors használatával)
__ Új paszpartu/hátlapkarton
_x_ Új csomagolás készítése: polipropilén tasak, Cronos papírtasak, egyedi méretezésű doboz
__ Egyéb: -
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