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imatge abans

num. inventari Cartografia: obra gràfica secció Art

matèria Paper

tècnica
Gravat

tema Illes Mediterrani

conservació Deficient

objecte Carta nàutica de la
Mediterrània (nº inv.31044)

sèrie

cronologia
1745

tipologia
títol

Carte de la Mer Mediterraneé en Trois Feuilles.......
autor,
taller signat,

marques

estil,
cultura

propietari Museu de Menorca

restauracions si

imatge després

examen organolèptic i diagnòstic
Mapa de la Mediterranea ( amb una  cartela explicativa). Presentava al seu perímetre les improntes d'atacs de
lepismes que en una intervenció anterior s'havien apadeçat amb paper japó i cola soluble (tilosa).
Altres alteracions que hi trobavem;  esgrogueiment, quan el paper pren un color groguenc a causa,
generalment, de l'acció de la llum o per haver estat en contacte amb altres papers de Ph àcid i varies taques de
foxing.

mides 53,1 x 78,1 cm.

marques, signatura

email



condicions indispensables després del tractament

20º - 25º T 55 - 60% HR

tel 971350955

entregat per Museu de Menorca data entrega 15/9/2015

data de tornada 12/11/2015inici tractament 25/9/2015 final tractament 9/11/2015

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

6- Reintegració dels forats del suport empeltant pasta de paper japó triturat amb tilosa. Els empelts de paper japó no
omplien el gruix dels forats.
7-Consolidació de l'obra amb tilosa per l'anvers i revers per donar-li consistència , aplicada amb una paletina.
8- Aplanat del paper amb pés i humitat controlada per intentar corregir la desigualtat superficial defectuosa.

fixació capa pictòrica

neteja

2-Neteja en sec de la brutícia generalitzada, mitjançant goma en pols.
3-Neteja generalitzada de tota l'obra per amb aigua i detergent neutre, i blanqueig suau i generalitzat amb hipoclorit,
ambdós processos han estat neutralitzats.
Amb la primera neteja s'han eliminat els troços de paper japó que apadaçaven els forats de lepismes.
4- Eliminació puntual de les taques, per minimitzar els seus efectes sobre la resta del suport.
5- Desacidificació

sistema de presentació/reintegració

1- Desmuntatge de l'enmarcat
9-Pel sistema de presentació s'ha optat per  a utilitzar com a suport rígit un cartró inert (ph neutre  i sense àcid) de 2 mm..
Per millorar l'aparença visual del dibuix i que aquest no tingui contacte amb el vidre s'hi ha posat un  passepartout de Ph
neutre.

eventuals fallades postractament

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

adreça Avda Dr Guardia  s/n



fotos complementaries


