60/40 SMØREMIDDEL TIL LÆDERBIND
Blandingen fremstilles af:
60 g klovolie
40 g vandfrit lanolin
Lanolinet smeltes i vandbad og røres sammen med olien. Blandingen sættes til afkøling i køleskab,
hvor den også bør opbevares.
Smøremidlet kan med fordel anvendes til de fleste lædertyper. Lettere udtørret læder kan evt.
forbehandles med ren klovolie. Smøremidlet påføres i givet fald inden læderet er tørret ud efter
behandlingen med den rene olie.
Undgå behandling ved:
1) Urestaurerede bøger
2) Stærkt udtørret læder
3) Meget lyst læder
4) Læder der er angrebet af "Red Rot" (porøst, støvet læder)
5) Ruskind
I ovenstående tilfælde bør læderet behandles af en konservator, da det ellers kan være meget
kompliceret.
NB! Smøremidlet vil i de fleste tilfælde mørkfarve læderet i mere eller mindre grad, derfor er det
vigtigt først at prøvesmøre læderet på et mindre synligt område for at se, om mørkfarvningen er
acceptabel. I mange tilfælde vil mørkfarvningen blot betyde, at læderet kommer til at se ud, som det
gjorde oprindeligt - før det blev udbleget.
En tommelfingerregel er, at jo mere nedbrudt læderet er, jo mere mørkfarves det ved smøring.
Påføring:
Bogblokken beskyttes inden smøringen ved at pakke den ind i papir eller lægge silikonepapir mellem
bogblok og perme. Smøremidlet påføres jævnt i små mængder med en bomuldsklud, og
indgnidningen sker i små cirkelformede bevægelser eller med duppende bevægelser, hvis overfladen
er sart. Herved undgås smørestriber i overfladen. Det er vigtigt ikke at gå helt ud til kanten af papir
eller andet overtræksmateriale, da fedtstoffet ellers let vil kunne misfarve det.
Når hele overfladen er smurt een gang, lægges bogen til "tørre" med den ene perm opslået og
hængende ud over en bordkant. Efter et døgn tages der stilling til, om smøringen skal gentages. Hvis
ikke, poleres der forsigtigt med en ren bomuldsklud. Man skal hellere smøre 2-3 tynde lag frem for
eet tykt.
Anvend under ingen omstændigheder kommercielle smøremidler, da vi som regel ikke ved, hvad der
er i dem – i øvrigt er de sjældent beregnet til bøger.
Forhandler:
Klovolie og vandfrit lanolin:

Færdig blanding kan købes hos:

Klovolie fås hos Museumstjenesten www.museumstjenesten.com
Vandfrit lanolin fås ved bestilling på apoteket
Konserveringscenter Vest, tel. 75 24 56 44
Pris: 140,- kr. + moms for 100g
Spørgsmål rettes til Michael Højlund Rasmussen /10

