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Rengöring och putsning av fyra fingerringar av silver med rester av förgyllning
Inv nr UM 01678, UM 08252, UM 09052, UM 40704

UM 01678

Beskrivning/Skadebeskrivning
Gjuten förgylld silverring. Ytan är smutsig och silvret svart och sulfiderat. Smuts
samt rester av gammal lack och färg på ytan, små fläckar med grön korrosion i
porer. De förgyllda ytorna är till stor del avskavda så att de blottade silverytorna
är svarta.
Åtgärd
Föremålet har först tvättats med etanol för att avlägsna smuts, rester av lack och
färg. Ytan har sedan försiktigt rengjorts och putsats med mjuka penslar och
bomull på bambusticka med ett milt putsmedel, ”Goddards Foaming Silverpolish”,
noga avsköljt med avjoniserat vatten och torkad med mjuk bomullsduk.
Delarna har sköljt torra och rena med etanol så att ingen fukt finns kvar i porer
och skrymslen. Slutligen avtorkad med Goddards putsduk. Arbetet utfört med
hjälp av mikroskop.
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UM 08252

Beskrivning/Skadebeskrivning
Gjuten förgylld silverring. Ringen har haft en infattad sten som nu saknas.
Ytan är smutsig och silvret är svart och sulfiderat. Smuts samt rester färg på ytan.
De förgyllda ytorna är till stor del avskavda så att de blottade silverytorna är
svarta.
Åtgärd
Föremålet har först tvättats med etanol för att avlägsna smuts och färg. Ytan har
sedan försiktigt rengjorts och putsats med mjuka penslar och bomull på
bambusticka med ett milt putsmedel, ”Goddards Foaming Silverpolish”, noga
avsköljt med avjoniserat vatten och torkad med mjuk bomullsduk.
Delarna har sköljt torra och rena med etanol så att ingen fukt finns kvar i porer
och skrymslen. Slutligen avtorkad med Goddards putsduk. Arbetet utfört med
hjälp av mikroskop.
UM 09052

Beskrivning/Skadebeskrivning
Förgylld silverring. Ringen har tre infattade
stenar i fastlödda fattningar. Ringen har en
gammal lagning vid en av de mindre stenarna.
Ytan är smutsig och silvret är svart och
sulfiderat. Smuts samt rester färg på ytan. De
förgyllda ytorna är till stor del avskavda så att
de blottade silverytorna är svarta. Stenarna
sitter stadigt i sina fattningar.
Gammal lagning
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Åtgärd
Föremålet har först tvättats med etanol för att avlägsna smuts och färg. Ytan har
sedan försiktigt rengjorts och putsats med mjuka penslar och bomull på
bambusticka med ett milt putsmedel, ”Goddards Foaming Silverpolish”, noga
avsköljd med avjoniserat vatten och torkad med mjuk bomullsduk.
Delarna har sköljt torra och rena med etanol så att ingen fukt finns kvar i porer
och skrymslen. Slutligen avtorkad med Goddards putsduk. Arbetet utfört med
hjälp av mikroskop.
UM 40704

Beskrivning/Skadebeskrivning
Gjuten förgylld silverring. Ytan är smutsig och silvret svart och sulfiderat. Smuts
samt rester av gammal lack och färg på ytan De förgyllda ytorna är till stor del
avskavda så att de blottade silverytorna är svarta.
Åtgärd
Föremålet har först tvättats med etanol för att avlägsna smuts, rester av lack och
färg. Ytan har sedan försiktigt rengjorts och putsats med mjuka penslar och
bomull på bambusticka med ett milt putsmedel, ”Goddards Foaming Silverpolish”,
noga avsköljd med avjoniserat vatten och torkad med mjuk bomullsduk.
Delarna har sköljt torra och rena med etanol så att ingen fukt finns kvar i porer
och skrymslen. Slutligen avtorkad med Goddards putsduk. Arbetet utfört med
hjälp av mikroskop.
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