Skötselanvisningar för känsliga interiörer

17. Tavlor

Tavlor med glas är känsliga för fukt, och därför ska
man helst bara damma glaset med en borste eller
en mjuk trasa. Den enda gången man behöver använda en blöt trasa är om det finns fingeravtryck
eller fläckar som inte går bort när man dammar.
Observera! Använd aldrig sprejflaska på glaset
eftersom det kan rinna och leta sig in under glaset
och förstöra tavlorna. Tänk också på att aldrig
rengöra tavlor utan glas. Det får en målerikonservator ta hand om. Men om du har tillstånd kan du
dammtorka ramarna.
Tavlor med glas – ta bort fingeravtryck eller
andra svåra fläckar så här:
1. Blöt en sämskskinnstrasa i vatten.
2. Vrid ur sämskskinnet.
3. Bred ut den på en torr tygtrasa.
4. Rulla ihop.
5. Vrid riktigt hårt.
6. Ta fram sämskskinnet och börja torka.

En konservatorsassistent tar bort damm på förgyllda
tavelramar med en gethårsborste. Med den bärbara
dammsugaren kommer hon lättare åt. Hon har också
nät på själva munstycket för att förhindra att lösa
delar ska hamna i dammsugaren. Foto: Lisa Nilsen.

Tavlor utan glas – rengör ramen
• Kontrollera först att du har tillstånd att rengöra
ramarna.
• Ta en gethårsborste och borsta dammet in i
dammsugaren. Använd aldrig en trasa till detta
arbete, särskilt inte om ramen är förgylld. Då
åker guldet också bort (se vidare texten Förgyllda ytor).

Här ser vi ett exempel på en städskada. Man har sprejat rengöringsmedel direkt på glaset. Innan man har
hunnit torka upp allt, har det runnit ned under ramen
och sugits upp på baksidan av glaset.

Tips! Om tavlan hänger mot en yttervägg, sätt
gärna vinkorkar (delade på hälften) bakom den
nedre delen av ramen så att tavlan kommer ut
en liten bit från väggen. Då blir det mer luftcirkulation bakom tavlan, vilket kan förhindra
mögelväxt.
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