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Inleiding 

 
Asbest in erfgoed: het klinkt niet voor de hand liggend, maar toch wordt steeds duidelijker dat zich 

veel asbest in onze erfgoedcollecties bevindt. Het wondermateriaal van weleer kende vele 

duizenden toepassingen. Zijn uitstekende eigenschappen – hitte- en koudebestendig, vochtwerend, 

elektrisch isolerend, schimmel bestendig, zuur/base bestendig en bovenal goedkoop – maakten dat 

asbest zich overal in onze samenleving heeft verspreid.  

 

In 2018 heeft de Vlaamse regering het Actieplan Asbestafbouw van OVAM goedgekeurd. Dit plan 

heeft als doel om Vlaanderen tegen 2040 geheel asbestveilig te maken. In het kader hiervan is een 

onderzoeksgroep opgericht bestaande uit ETWIE, FARO, OVAM, verschillende musea, 

studiebureaus en de Universiteit Antwerpen met als doel de culturele sector asbestveilig te maken. 

Dit wordt in eerste instantie gedaan door het creëren van bewustwording bij museummedewerkers, 

en daarnaast door actief onderzoek naar asbest in erfgoed. Bij het tegenkomen van asbesthoudend 

materiaal is het van belang dit veilig te stellen, wat in de bouw steevast gebeurt door sanering. Bij 

erfgoedobjecten hebben we echter te maken met de integriteit en waarde van het object, die wordt 

aangetast bij het verwijderen van het asbesthoudende materiaal. Indien geen maatregelen getroffen 

kunnen worden, wordt het object luchtdicht verpakt waardoor tentoonstellen of hanteren 

onmogelijk wordt. Met het oog op het veiligstellen van asbesthoudend erfgoed is daarom een 

oproep tot samenwerking gelanceerd richting het werkveld.  

 

Het onderzoek is tweeledig: 1) het consolideren van asbesthoudend materiaal en 2) het ontwerpen 

van een verpakking. Fase 1 van dit rapport betreft het onderzoek tot consolidatie. Op basis van 

relevante literatuur wordt een selectie gemaakt van enkele consolidanten die frequent toegepast 

worden binnen het werkveld. Deze consolidanten worden vervolgens met behulp van testmateriaal 

geëvalueerd op verschillende parameters. De resultaten van dit vooronderzoek worden vervolgens 

getest op enkele case studies: erfgoedobjecten uit het Industriemuseum en FoMu aangeleverd door 

ETWIE. In fase 2 wordt een marktonderzoek gedaan naar materialen en methodes om objecten 

met asbest in te verpakken. Op basis van dit onderzoek worden enkele testen gedaan en een 

prototype ontworpen en gerealiseerd. Het prototype wordt uitgevoerd om een object van het 

Industriemuseum in te verpakken. Het doel van beide onderzoeken is om oplossingen te vinden 

voor de erfgoedsector om asbesthoudende objecten veilig te kunnen bewaren en tentoonstellen. 
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Status quaestionis 

 
Tot dusver is slechts weinig onderzoek verricht naar het behoud van asbest (of asbesthoudende 

onderdelen): vaak wordt overgegaan tot sanering van het materiaal, waarvoor men beroep kan doen 

op de expertise van talloze organisaties. In erfgoed betekent asbest vaak een moeilijk dilemma. Tot 

nog toe wordt het materiaal eerder per toeval in de collectie ontdekt en zijn er nog weinig 

hulpmiddelen waarop collectiebeheerders kunnen terugvallen. Omdat er weinig toegepaste kennis 

is onder medewerkers van erfgoedcollecties, maar er wel steeds meer asbest in collectie wordt 

ontdekt ontstaan steeds meer initiatieven die zich hier specifiek op richten. Zo is in Nederland 

bijvoorbeeld een Asbestmuseum opgericht door IAAF, waar een grote collectie asbesttoepassingen 

wordt tentoongesteld. Het museum probeert met behulp van de collectie bewustwording te creëren 

over de objecten waarin asbest gevonden kan worden. Het is een van de weinige plekken waar 

objecten met asbesthoudend materiaal tentoongesteld worden.1 

 

De huidige stand van zaken wat betreft wetenschappelijk onderzoek is gering, er zijn slechts 

sporadisch onderzoeken/projecten terug te vinden die specifiek gericht zijn op het behandelen van 

asbest. Indien zulke artikels gevonden worden handelen deze voornamelijk over de omgang van 

objecten in een met asbest gecontamineerde ruimte. Echter is veel wetenschappelijk onderzoek 

verricht naar de toepassing van consolidatie materialen en methoden binnen het culturele veld 

welke aangewend kunnen worden binnen dit onderzoek. 

 

Betreft toegepast onderzoek kon informatie verzameld worden wanneer het gaat om collecties met 

geologische monsters. Binnen deze collecties bevinden zich namelijk in beperkte mate monsters 

die intrinsiek uit asbest bestaan.2 Naar aanleiding van veranderende wetgeving rondom asbest en 

veiligheid heeft de National Petrology Reference Collection in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld 

onderzoek gedaan naar gevaarlijke stoffen in hun collectie. Onderdeel hiervan was het creëren van 

bewustzijn onder de medewerkers en het identificeren en conserveren van de monsters. De 

monsters met asbest zijn in een dubbele verpakking gestoken en van waarschuwingsstickers 

voorzien.3  

 

 
1  Op afspraak toegankelijk, mail naar info@asbestos-foundation.com 
2 V. Deucher, T. Moore, S. Hemlin, “Access Denied: Asbestos Contamination as Catalyst and Hindrance to 
Collection Retrieval and Preservation” Journal of the American Institute for Conservation, 39:1, (2000), 75-84. 
3  D. T. Strong, R. E. Turnbull , A. Markwitz, “Managing hazardous materials in New Zealand’s National Petrology 
Reference collection” New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 61:4, (2018) 565-568. 
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Het enige artikel dat ingaat op het consolideren van asbesthoudend materiaal in een erfgoedobject 

is afkomstig van het Royal Armouries Museum in Leeds. Het museum heeft in 2015 samen met 

een extern bedrijf gespecialiseerd in asbest (Kadec) asbestverdachte objecten geïdentificeerd. Van 

deze objecten zijn vervolgens kleefmonsters genomen welke zijn geanalyseerd in een 

gespecialiseerd labo. Eén van deze objecten was een gasmasker uit de eerste helft van de 20ste 

eeuw welke hoogstwaarschijnlijk niet-hechtgebonden asbest bevatte. Om schade op het object te 

vermijden kon geen analyse plaatsvinden. Om het loslaten van vezels tijdens de tentoonstelling te 

reduceren werd overgeschakeld op het consolideren van het materiaal. Er werd hiervoor gebruik 

gemaakt van Lascaux (wateroplosbaar consolidant) welke met een pipet in het masker werd 

gedruppeld. Vervolgens is het filter afgesloten met Neutral Cure Acrylic Sealant.4 Eén van de 

redenen voor het afsluiten van de filter was omdat het object gerestaureerd moest worden. Dat 

betekende in dit geval dat het object veel gemanipuleerd zou worden en het risico op vezelemissie 

daardoor hoger wordt. Naar aanleiding van dit artikel is Lascaux opgenomen in dit onderzoek.  

 

Er kan worden geconcludeerd dat het onderzoek zich op onontgonnen terrein bevindt. De geringe 

toegespitste literatuur wordt verenigd met de reeds bestaande kennis betreft consolidatie-, 

materialen en methoden. Het doel van dit onderzoek is een pragmatische methode aanbieden tot 

veiligstellen van asbesthoudend materiaal voor museale objecten. Desalniettemin kunnen we reeds 

stellen dat eventuele resultaten niet sluitend zijn en dat toekomstig verder onderzoek nodig zal zijn.     

 

Methodologie 

Het doel van het onderzoek naar de consolidatie van asbesthoudend materiaal in erfgoedobjecten 

is tweeledig: de integriteit van de objecten behouden en tegelijkertijd de veiligheid van medewerkers 

en bezoekers waarborgen. Dit houdt in dat de objecten na behandeling bestand moeten zijn tegen 

manipulatie zoals deze voorkomt in erfgoedinstellingen (met uitzondering van extern transport). 

De consolidatie moet de manipulatie kunnen doorstaan zonder dat de concentratie asbestvezels 

die vrijkomen de wettelijke concentratie overschrijden.  

In het vooronderzoek worden verschillende consolidanten geselecteerd op basis van hun 

eigenschappen en toepasbaarheid. De eigenschappen en toepasbaarheid zijn deels gebaseerd op de 

voorwaarden voor een goed consolidant zoals gesteld door Horie.5 Niet onbelangrijk is verdere 

 
4 S. Dalewicz-Kitto, H. Marston, “Asbestos in the collection of the Royal Armouries and the conservation of a First 
World War German gasmask” Arms & Armour, 13:2 (2016), 177-181. 
5 C.V. Horie, Materials for Conservation - Organic consolidants, adhesives and coatings (Butterworths, 1990), 3-5.   
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selectie op basis van haalbaarheid en veiligheid voor toepassing binnen museale context. Binnen 

het vooronderzoek worden de geselecteerde producten, in diverse verhoudingen, aangebracht op 

representatief testmateriaal en getest op hun toepasbaarheid, (macro)visuele veranderingen, en 

kleefkracht. Eventueel worden recepturen aangepast op basis van eerste bevindingen. De resultaten 

laten toe een selectie te maken van producten, maar ook applicatiemethoden welke verder getest 

worden.  

Er wordt uitgegaan van applicatiemethoden die in het werkveld haalbaar zijn; borstels/penselen en 

airbrush. Het aanbrengen van het product met een penseel is een makkelijke methode die weinig 

kennis vereist en daarnaast kan het consolidant ook zeer gericht worden aangebracht zonder 

aantasting van andere onderdelen in het object. Applicatie met airbrush betekent dat er geen 

rechtstreeks contact is met het asbesthoudend materiaal, en laat toe dunne, gecontroleerde lagen 

aan te brengen voor een gelijkmatige verspreiding.  

Er worden verschillende parameters getoetst welke in drie niveaus kunnen worden ondergebracht: 

materiaal-technisch; esthetisch en haalbaarheid. De materiaal-technische eigenschappen bevatten 

onder meer stabiliteit, resistentie onder veroudering, en doordringingsvermogen. Daarnaast speelt 

ook het esthetische aspect mee; het consolidant mag geen visuele verstoring creëren waardoor het 

object onleesbaar zou worden. Parameters binnen dit niveau zijn onder meer veranderingen in 

glans, kleur, textuur en afmetingen. Tot slot speelt ook de haalbaarheid een belangrijke rol, de 

materialen en methoden moeten immers toegankelijk zijn voor medewerkers binnen de culturele 

sector op het gebied van; veiligheid, verkrijgbaarheid, en ook de kostprijs. Naast de testen worden 

de principes rondom de ethische richtlijnen voor restauratoren getoetst aan het behandelen van 

asbest.  

De parameters worden meetbaar gemaakt door het toekennen van waardes in de vorm van een 

score-systeem. Consolidanten kunnen op deze manier met elkaar vergeleken worden, gevisualiseerd 

door middel van tabellen en grafieken. Op basis van de resultaten wordt uiteindelijk een selectie 

gemaakt voor elk van de objecten binnen de casestudies.  

 

 

 



 

8 
 

1 Vooronderzoek  
 
De selectie van consolidanten gebeurt op basis van producten die binnen de conservatiewereld 

frequent worden toegepast, zowel voor organische als anorganische materialen. Naast de nodige 

kennis (door middel van ervaringen en/of onderzoek) van deze producten zijn ze ook voorradig 

in de meeste gespecialiseerde winkels en/of webshops. Binnen dit onderzoek wordt gekozen voor 

synthetische acrylaten en polymeren en cellulose-ethers waarvan de eigenschappen doorheen de 

tijd grondig bestudeerd zijn en goed aansluiten bij het doel van dit onderzoek. Ook kunnen op 

basis van deze kennis een aantal types consolidanten worden uitgesloten:  

• Dierlijke lijmen: Onder dierlijke lijmen vallen bijvoorbeeld schellak, bijenwas, vislijm, 

huidenlijm, gelatine etc. Het gebruik van zulke producten gaat terug tot in de oudheid en 

wordt vandaag de dag nog steeds frequent toegepast in de restauratie van papier, textiel en 

andere organische materialen. Echter, de meeste van deze lijmen verkleuren en verharden 

bij veroudering en zijn daarnaast vatbaar voor biologische schade. Er is daarom gekozen 

om deze lijmen niet op te nemen binnen dit onderzoek. 

• Silicaten en kiezelzuursteenesthers: Ethylsilicaten (tetraethylsilicaat, TEOS) worden 

frequent toegepast in de behandeling van poreuze steensoorten. Ze behoren tot de groep 

van polymeren die cross-linken door middel van hydrolyse en condensatie. Het hoge 

indringingsvermogen van deze producten maakt dat zij diep in het materiaal chemische 

verbindingen tot stand brengen en op deze manier verdere degradatie voorkomen. Deze 

groep heeft echter een kortere levensduur dan andere consolidanten omdat het hydrolyse 

proces niet gestopt kan worden. Dat betekent dat de behandeling na afzienbare tijd 

herhaald moet worden. Omwille van deze reden en de zwakke verbinding met organische 

bestanddelen in het asbesthoudend materiaal wordt deze groep niet opgenomen binnen dit 

onderzoek.6  

• Epoxyhars: Een epoxyhars bestaat uit een mengsel van 2 componenten: een hars en een 

harder. Bij droging zal de epoxy uitharden tot een rigide materiaal. Epoxyharsen worden 

gebruikt in bijvoorbeeld keramiek- en houtrestauratie. Omdat het materiaal na uitharding 

niet meer flexibel is wordt het niet opgenomen in dit onderzoek. Het asbesthoudende 

materiaal wordt als ware ingebed waardoor het vrijwel al zijn natuurlijke eigenschappen 

verliest. 

 

 
6 Horie, Materials for Conservation, 271.  
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1.1 Teststalen 

Op basis van de casestudies aangeleverd door ETWIE (Industriemuseum en FOMU) werd 

testmateriaal geselecteerd welke in samenstelling en uitzicht overeenstemmen met het 

asbesthoudend materiaal. De teststalen worden in drie vlakken gedeeld zodat er meerdere lagen 

aangebracht kunnen worden. Er worden testen gedaan met één laag, twee lagen en drie lagen van 

het consolidant.  

Code 
 

 

1 laag 
 

 

2 lagen 
 

 

3 lagen 
 

 

Asbestplaten: Doorheen het verleden werd asbest veelvuldig gebruikt binnen de bouwsector en 

een veelgebruikte toepassing was de verwerking van asbest in plafond-, en dakplaten. De structuur 

is vezelachtig en korrelig en lijkt sterk op de moderne systeemplafondplaten. Deze platen zijn na 

1980 veelvuldig toegepast omwille van hun makkelijke installatie, thermische isolatie, en relatief 

lage aankoopprijs. Op de markt zijn twee types verkrijgbaar: zacht-, en hard mineraal. Binnen deze 

opstelling wordt gebruik gemaakt van het hard mineraal type dat is samengesteld uit minerale wol, 

klei en/of glas, perliet, cellulose en stijfstel met een witte coating als afwerkingslaag.   

Grootte teststalen: H: 70 mm, B: 40 mm, D: 14,6 mm 

Asbestkarton: Dit karton bevat ongeveer 60% aan asbest en werd vervaardigd als platen die 

toegepast werden als isolerend element. Het materiaal is soepel met een kleur variërend van wit tot 

grijs. Net zoals regulier karton kon de hoeveelheid lagen, en bijgevolg ook de densiteit, makkelijk 

aangepast worden. Het asbest in karton is niet-hechtgebonden, wat betekent dat er spontane 

vezelemissie plaatsvindt. Als testmateriaal wordt gebruik gemaakt van gerecycleerd grijs karton 

welke in kleur en vezelstructuur sterk aanleunt bij het asbestkarton.  

Schematische weergave van de teststalen 
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Grootte teststalen: H: 70 mm, B: 40 mm, D: 3 mm 

Asbesttextiel: Asbestvezels werden in het verleden gebruikt om textiel te weven, objecten in dit 

materiaal bestaan voor 100% uit niet-hechtgebonden asbest. Dit maakt dat de vezels blootliggen 

en bij iedere manipulatie grote hoeveelheden vezels in de lucht verspreiden. Doorgaans is het textiel 

grof geweven uit lange vezels. Als gelijkaardig materiaal is gekozen voor een witte dweil. Dergelijk 

materiaal wordt soms gebruikt om leidingen mee te bedekken en daardoor vaak voor 

asbesthoudend materiaal gehouden. De dweil is een grof geweven stof gemaakt van 100% 

katoenvezels. 

Grootte teststalen: H: 70 mm, B: 40 mm, D: 1 mm   

 

1.2 Consolidanten  
 

De eigenschappen en toepassing binnen de restauratie van de geselecteerde consolidanten worden 

hieronder beschreven. In Bijlage 1 – Eigenschappen Consolidanten worden alle relevante 

chemische en fysische eigenschappen van de consolidanten in een tabel met elkaar vergeleken.  

 

1.2.1 Foster 32-60/61 

Eigenschappen en toepassingen  

Foster 32-60/61 is een water gedragen polymeer die doorgaans wordt gebruikt in de asbestsanering 

industrie. De applicatie is relatief makkelijk en kan met kwast of airbrush/spuitpistool. Ze wordt 

voornamelijk toegepast voorafgaand aan sanering om loszittende vezels in te kapselen zodanig deze 

niet in de omgeving vrijkomen. De toepassing voor erfgoedobjecten werd nog niet nader 

onderzocht. 

Toepasbaarheid 

Foster 32-60/61 is vrij verkrijgbaar in grote verpakkingen (10-25 liter). Omdat het nog niet wordt 

toegepast in de restauratiewereld kan het alleen worden aangekocht door bedrijven gespecialiseerd 

in het saneren van asbest. Er is weinig informatie verkrijgbaar over de veiligheidsmaatregelen die 

door de gebruiker in acht moeten worden genomen. Er wordt aangeraden om polyethyleen 

handschoenen te gebruiken en contact met de huid te vermijden. Residu’s mogen niet in het 

grondwater terecht komen en moeten als chemisch afval worden afgevoerd. Foster 32-61 wordt in 
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vloeibare vorm aangekocht en mag niet worden verdund.  

 

1.2.2 Aquazol 200 

Eigenschappen en toepassingen  

Aquazol is de merknaam voor het synthetische consolidant poly(2-ethyl-2-oxazoline). Het 

consolidant is oplosbaar in water of organische solventen (aceton/ethanol). Het voordeel van 

Aquazol is dat ze weinig toxisch en pH neutraal is, met een minimale krimp en een goede resistentie 

tegen schimmelvorming. Aquazol is echter wel hygroscopisch.7 Binnen restauratie is ze toepasbaar 

als consolidant of lijm met een sterke gelijkenis op dierlijke lijmen minus de schadelijke 

eigenschappen (gelvorming, spanning en vergeling).8  

Aquazol werd geselecteerd gezien zijn veelzijdige toepasbaarheid binnen de restauratie discipline. 

Het kan gebruikt worden om verf- en pigmentlagen te consolideren, als bindmiddel voor 

retoucheertoepassingen en om laklagen mee op te vullen. Het is verkrijgbaar in verschillende mate 

van viscositeit. Hoe lager de viscositeit, hoe minder stabiel bij veroudering en hoe hoger de 

viscositeit hoe minder de penetratiekracht. Op basis van de resultaten van (recent) onderzoek naar 

het consolideren van verflagen is daarom gekozen voor Aquazol 200 (gemiddeld viskeus).9 

  

 
7 J. Hill Stoner, R. Rushfield, Conservation of Easel Paintings (Routledge, 2013), 374 
8 I. Breidenstein, “The Use of Aquazol® 500 as a Reversible Infilling Material for European Lacquer: A Case Study”, 
Studies in Conservation, 64:1 (2019), 194. 
99 B. Ebert, B. Singer, N. Grimaldi, “Aquazol as a consolidant for matte paint on Vietnamese paintings”, Journal of the 
Institute of Conservation, 35:1 (2012), 68. 
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Toepasbaarheid 

Aquazol 200 is vrij verkrijgbaar bij de gespecialiseerde winkels/webshops in korrelvorm welke door 

de gebruiker opgelost kan worden in water of organische solventen. Het blijft aangeraden nitril 

handschoenen te dragen tijdens gebruik, en contact met de huid te vermijden. Mits sterke 

verdunning in water mogen kleine hoeveelheden weggespoeld worden door de gootsteen.  

Mengverhoudingen (gewichtsdelen):  
- 2,5% aquazol in 97,5% water 
- 2,5% aquazol in 97,5% ethanol  
- 10% aquazol in 90% water 

 

1.2.3 Methocel A4C  

Eigenschappen en toepassingen   

Methocel A4C is een type methylcellulose: een wateroplosbaar polymeer afkomstig uit cellulose. 

Methylcelluloses worden gedefinieerd aan de hand van hun viscositeit: hoe hoger de viscositeit hoe 

langer de ketens van polymeren. Hoe lager de viscositeit hoe beter de methylcellulose in een 

materiaal penetreert. Echter, hoe lager de viscositeit (en dus het moleculaire gewicht), hoe minder 

de methylcellulose bestand is tegen veroudering.10 

Methylcelluloses worden vanwege hun stabiliteit veel toegepast als kleef- en consolideermiddel. 

Het wordt voornamelijk gebruikt in de papierrestauratie om pastelkrijt mee te consolideren, 

scheuren mee te verlijmen en om facings mee aan te brengen. Methylcelluloses met een hogere 

viscositeit worden ook gebruikt om gels mee te vervaardigen waarmee lijm mee kan worden 

losgeweekt of kan worden gereinigd. 

  

 
10 E. Hummert, U. Henniges, A. Potthast, “Stabilisation treatments with aerosols: evaluating the penetration 
behaviour of gelatine and methylcellulose”, Restaurator, 34:2 (2013), 5. 
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Toepasbaarheid 

Methocel A4C is verkrijgbaar bij gespecialiseerde leveranciers. Het wordt verkocht als wit poeder 

dat door de gebruiker zelf tot een mengsel moet worden gemaakt. Hiervoor zijn gedemineraliseerd 

water en ethanol nodig. De korrels worden allereerst door ethanol gemengd waarna het water wordt 

bijgevoegd en het mengsel viskeus wordt. Er hoeven geen veiligheidsmaatregelen getroffen te 

worden: Methocel A4C heeft geen effect op aanraking met de huid. Residu’s moeten bij het 

chemisch of gewoon afval worden gedeponeerd en niet door de gootsteen worden gespoeld. 

Mengverhoudingen:  

- 2% Methocel A4C in 80:20 ethanol:water 

 

1.2.4 Klucel G 

Eigenschappen en toepassingen   

Klucel G (hydroxypropylcellulose) is een niet-iogene cellulose-ether welke oplosbaar is in koud 

water en organische oplosmiddelen zoals ethanol, isopropanol en isopropylalcohol. 

Het wordt tot op heden voornamelijk gebruikt in papier- en boekrestauratie. Omdat de lijm geheel 

kan worden opgelost in bijvoorbeeld ethanol, wordt het toegepast wanneer een waterige lijm niet 

wenselijk is. Voornamelijk bij archiefmateriaal beschreven met ijzergallusinkt. Klucel G wordt 

tevens gebruikt om lederrot te consolideren. Het poederachtige leer wordt ingewreven met de lijm 

waardoor na droging geen materiaalverlies meer kan ontstaan. 

Toepasbaarheid 

Klucel G is verkrijgbaar bij de meeste gespecialiseerde leveranciers. Het wordt verkocht als kleine 

witte korrels die de gebruiker zelf dient te verwerken tot een mengsel met ethanol of isopropanol. 

Het mengsel kan eenvoudig worden aangemaakt door de korrels in het oplosmiddel te roeren. Het 

duurt ongeveer een halve dag tot een dag totdat de korrels volledig zijn opgelost. Er wordt 

aangeraden om nitril handschoenen te dragen, al heeft Klucel G weinig tot geen effect op aanraking 

met de huid. Er zijn geen richtlijnen met betrekking tot het weggooien van residu’s. Er wordt 

daarom aangeraden om contact op nemen met de lokale organisaties die het verwerken van 

chemisch afval verzorgen. 

Mengverhoudingen  

- 3% Klucel G in ethanol  
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1.2.5 Paraloid B72 

Eigenschappen en toepassingen   

Vanaf de jaren 50 van de 20ste eeuw ontstond in de restauratiewereld de nood aan een stabieler 

polymeer nadat onderzoek uitwees dat frequent toegepaste polymeren zoals Lucite 44/45 de 

neiging hadden tot cross-linking en bijgevolg aantasting van origineel materiaal. Rohm & Haas 

ontwikkelden in deze periode Paraloid, een ethyl methacrylaat/methylacrylaat welke stabiel blijft 

bij veroudering. Onderzoek wees echter uit dat lichte veranderingen ontstaan onder invloed van 

oxidatie. De grootste voordelen van het product zijn de oplosbaarheid in tal van organische 

solventen en de toepasbaarheid als consolidant, vernis, retouche medium en adhesief. Daarnaast 

kunnen uiterlijke kenmerken aangepast worden met behulp van toeslagstoffen zoals 

microkristallijne was of aerosol silicium. Hierdoor wordt Paraloid tot op de dag van vandaag 

toegepast binnen de restauratie van anorganische materialen zoals keramiek, steen, metaal of 

archeologische vondsten.11 

 

Toepasbaarheid 

Paraloid B72 is verkrijgbaar bij vrijwel alle gespecialiseerde leveranciers als een transparante korrel 

die opgelost kan worden in diverse organische solventen. De mate van indringing en hechtkracht 

kan makkelijk beïnvloedt worden door het type van solvent en zijn concentratie. Het wordt 

aangeraden om nitril handschoenen te dragen bij gebruik en werkmaterialen te reinigen in 

organische solventen. Het acrylaat is niet oplosbaar in water en dient te worden afgevoerd volgens 

de correcte regelgeving.12  

 

Mengverhoudingen in gewichtsdelen: 

1. 10% Paraloid B72 - 90% aceton/ethanol (50/50)  

2. 10% Paraloid B72 - 90% methoxypropanol  

3. 10% Paraloid B72 - 25% diacetonalcohol - 75% ethanol  

  

 
11 Horie, Materials for Conservation, 159. 
12 A. Vinçotte, E. Beauvoit, N. Boyard, E. Guilminot, “Effect of solvent on PARALOID B72 and  B44 acrylic resin 
used adhesives in conservation”, Heritage Science, 7:42 (2019) 
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1.2.6 Lascaux (Medium for consolidation)  

 
Eigenschappen en toepassingen  

Lascaux (Medium for consolidation) is de productnaam voor een acrylaat welke in de vroege jaren 

2000 ontwikkeld werd op vraag van restauratoren die op zoek waren naar een meer stabieler 

consolidant voor verflagen. Het is een acrylaat op basis van butyl-acrylaat, methyl acrylaat, 

methylmethacrylaat en styreen. Het bevat tevens additieven zoals surfactanten en fungicides, en 

solventen ter bevordering van filmvorming. Het product kan verder verdund worden door 

toevoeging van (gedemineraliseerd) water.13 

 

Toepasbaarheid 

Lascaux is verkrijgbaar bij de meeste gespecialiseerde handelaren in vloeibare toestand, het is kant-

en-klaar en kan meteen toegepast worden. Het product is niet schadelijk in kleine concentraties 

maar om allergische reacties te vermijden wordt het dragen van nitril handschoenen aanbevolen. 

Residu’s en verpakkingen kunnen op dezelfde manier als verf worden afgevoerd. 

 

Mengverhoudingen: 

1. Puur 

2. Verdund met 20% water 

 

1.2.7 Plextol D498 

Eigenschappen en toepassingen  

Plextol is een commercieel verkrijgbaar methyl methacrylaat en butyl acrylaat (copolymeer). Het is 

een waterige dispersie op basis van een thermoplastisch adhesief. Het wordt zowel toegepast als 

consolidant- en kleefmiddel. Plextol D498 wordt vaak gebruikt bij het doubleren van doek en het 

consolideren van gips. Ook kan het gebruikt worden als bindmiddel voor pigmenten.  

  

 
13 H.P. Hedlund, M. Johansson, “Prototypes of Lascaux’s medium for consolidation. Development of  a new 
custom-made polymer dispersion  for use in conservation”, Restauro, 6 (2005). 
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Toepasbaarheid  

Plextol D498 is verkrijgbaar bij de meeste handelaren in restauratie materiaal. Het is verkrijgbaar 

als vloeistof, welke kan worden verdund met water. Het wordt aangeraden om nitril handschoenen 

te dragen bij gebruik van het product. Plextol kan worden afgevoerd volgens de lokale regels 

betreffende chemisch afval. 

 

Mengverhoudingen:  

- Puur  

- Verdund met 20% water  

- Verdund met 50% water  

 

1.2.8 Plexigum PQ611 

 

Eigenschappen en toepassingen 

Plexigum is de commerciële benaming voor een acrylaat dispersie (97%) op basis van isobutyl 

methacrylaat. Het wordt voornamelijk toegepast als vernis voor verflagen op schilderijen. 

 

Toepasbaarheid  

Plexigum PQ 611 is verkrijgbaar bij de meeste handelaren in restauratiemateriaal. Het wordt 

verkocht als witte korrels die kunnen worden opgelost in White Spirit, Shellsol T en aceton. Er 

wordt aangeraden om nitril handschoenen te dragen bij gebruik. Plexigum kan door de gootsteen 

worden gespoeld met veel water of bij het reguliere afval worden gedeponeerd. Potten en penselen 

kunnen worden gereinigd met aceton. 

 

Mengverhoudingen: 

- 10% Plexigum PQ 611 in Shellsol T  

- 10% Plexigum PQ 611 in aceton 
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1.3 Resultaten vooronderzoek 

 
Voor het bepalen van de mengverhouding en toeslagstoffen per consolidant zijn initieel enkele 

testen uitgevoerd met behulp van een borstel op de diverse testmaterialen. Voor deze reeks werd 

gebruik gemaakt van recepturen die reeds bekend zijn binnen de restauratie van diverse materialen. 

De consolidanten werden per testmateriaal beoordeelt op; de arbeidsintensiteit (het 

aanmaakprocedé, duur behandeling, droogtijd en werkbaarheid), de visuele veranderingen (glans, 

kleur, textuur en kleverigheid), en trekkracht (vezelsterkte). Deze laatste parameter had een grote 

invloed op de selectie van de consolidanten, indien ze onvoldoende werd bevonden is besloten het 

consolidant of recept niet verder op te nemen binnen het onderzoek. 

 

Product Mengsel Vaststelling Aangepast 

Methyl-
cellulose 

2% Methocel A4C in 80:20 
ethanol:water 

/ / 

Klucel G 3% in ethanol / / 

Lascaux Onverdund Verhoogde glans, 
filmvorming, verkleuring  

Verdund met 20% 
water 

Plextol D498 Onverdund Verhoogde glans, 
filmvorming, verkleuring 

Verdund met 20% tot 
50% water  

Plexigum 10% in Shellsol T Lange droogtijd Shellsol T 
+ grote uitvloeiing 

10% in aceton 

Aquazol 2,5% in water  
2,5% in ethanol  

Te weinig kleefkracht,  
esthetisch beter in water  
dan ethanol 

10% in water 

Paraloid B72 10% in 50:50 aceton:ethanol Te weinig kleefkracht 15% in 50:50 
aceton:ethanol 

Foster 32-60 Onverdund   
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1.3.1 Textiel 
Een belangrijke vaststelling bij dit type van testmateriaal was de aantasting van de textuur: het 

textiel verhardt en wordt minder flexibel. Verlies van flexibiliteit wordt tot op zekere hoogte als 

aanvaardbaar beschouwd gezien deze onvermijdbaar is omdat de vezels gebonden moeten worden. 

Een andere vaststelling is het gegeven dat consolidanten op waterbasis tot krimp/vervorming van 

de vezels leiden. Dit werd minder opgemerkt bij consolidanten opgelost in aceton of ethanol. 

Tevens werd opgemerkt dat een sterk verdunde vloeistof moeilijker gelijkmatig aan te brengen is 

met een borstel/penseel.  

 

De volgende consolidanten en applicatiemethodes zullen worden getest op textiel:  

1. Methylcellulose  Penseel  

2. Klucel G   Penseel  

3. Lascaux   Penseel en airbrush   

4. Plextol  Airbrush  

5. Plexigum  Penseel en airbrush   

6. Foster  Penseel en airbrush  

 

1.3.2 Karton   

Bij het karton was voornamelijk verandering vast te stellen in kleur, glans en gelijkmatigheid van 

het consolidant. Vrijwel alle producten veroorzaken een zekere mate van verdonkering. De 

applicatiemethode beïnvloedt deze parameters: consolidanten als Lascaux en Plextol vertonen een 

hogere glans wanneer ze met borstel/penseel worden aangebracht dan wanneer ze met airbrush 

worden aangebracht. De algemene vaststelling was dan ook dat het aanbrengen van ieder type 

consolidant esthetisch wenselijker is met airbrush.  

 

De volgende consolidanten en applicatiemethodes zullen worden getest op het karton:   

1. Methylcellulose  Penseel 

2. Klucel G   Penseel  

3. Lascaux   Airbrush  

4. Paraloid   Airbrush  

5. Foster  Penseel en airbrush 
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1.3.3 Plaat  

Omdat het plaatmateriaal een onregelmatige vorm, structuur en kleur heeft zijn visuele 

veranderingen onder invloed van het consolidant minder storend. Wel kan worden gesteld dat hoe 

viskeuzer het consolidant, hoe gelijkmatiger het met een penseel kan worden aangebracht. De 

voornaamste visuele veranderingen zijn verdonkering en glans.  

 

De volgende consolidanten en applicatiemethodes zullen worden getest op het karton:   

1. Methylcellulose  Penseel 

2. Klucel G  Penseel  

3. Plextol   Airbrush  

4. Aquazol   Penseel    

5. Foster   Penseel en airbrush 
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2 Testbank  
 

Voorafgaand werden teststalen voorzien van een unieke nummering op basis van het type 

consolidant. Onderstaande tabel verduidelijkt de gehanteerde afkortingen;  

 

Code  Type consolidant  

M Methylcellulose (Methocel A4C) 

K Klucel G 

A Aquazol 200 

L Lascaux – Medium for Consolidation  

PX Plextol D496 

PL Plexigum Q611 

PA Paraloid B72  

F Foster 32-60 

 

2.1 Ethische overwegingen 

Het behandelen van asbesthoudend materiaal in erfgoedobjecten is een relatief nieuw 

onderzoeksterrein. De consolidatie wordt uitgevoerd om de veiligheid van mensen te garanderen, 

wat niet altijd verenigbaar is met de ethische overwegingen omtrent consolidatie. Aan de hand van 

de basisprincipes wordt de problematiek rondom de consolidatie van asbesthoudend materiaal in 

erfgoedobjecten uiteengezet. 

 

2.1.1 Reversibiliteit   

Het concept van reversibiliteit werd voor het eerst geïntroduceerd in de ‘Code of Ethics’ van het 

American Institute of Conservation in 1961.14 Het ontstond als gevolg van de veelvuldige 

confrontatie van restauratoren met oude behandelingen/restauraties die ontoereikend, of na 

verloop van tijd schadelijk bleken te zijn. Dit leidde tot het principe van minimale interventie welke 

stelt dat alle behandelingen die niet kunnen worden teruggedraaid (indien nodig) moeten worden 

vermeden. Het concept van omkeerbaarheid vereist van restauratoren dat ze de beperkingen 

erkennen van de kennis die beschikbaar is op het moment dat ze de behandeling uitvoeren.15 Het 

creëert het bewustzijn dat materialen onbetrouwbaar kunnen zijn bij verouderen.   

 
14 C. Caple, Conservation Skills: Judgment, method and decision making (Londen; New York: Routledge, 200o), 63. 
15 Caple, Conservation Skills, 63-64 
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Omkeerbaarheid betekent dat het mogelijk moet zijn om alle toegevoegde materialen, zoals bv. 

vernissen en vullingen, veilig te verwijderen. Omkeerbaarheid kan nooit volledig worden bereikt, 

omdat elke reiniging onomkeerbaar is, residuen nooit perfect kunnen worden verwijderd uit 

poreuze materialen, veroudering de oplosbaarheid van de gebruikte producten verandert en alle 

producten en materialen onomkeerbare chemische reacties uitlokken met het omringende 

oorspronkelijke materiaal.16  

Omkeerbaarheid wordt daarom door professionals niet gebruikt als een absoluut doel, maar eerder 

als een richtlijn die kan worden nagestreefd. Dit is ook het geval bij de consolidatie van asbest. Er 

wordt gestreefd naar het gebruik van consolidanten die in theorie reversibel zijn. Echter, wanneer 

het is aangebracht op het asbesthoudende materiaal is het praktisch niet mogelijk om het geheel te 

verwijderen zonder het originele materiaal aan te tasten. Het is ook de vraag of dit wenselijk is: 

weegt het veiligstellen van de objecten voor medewerkers en bezoekers in dit geval niet zwaarder 

dan de integriteit van het materiaal? Bij het consolideren van asbest kan worden gesteld dat een 

goede stabiliteit en veroudering van het consolidant belangrijker is dan zijn reversibiliteit. Dat 

betekent namelijk dat na het aanbrengen het object op lange termijn stabiel is en er daarnaast geen 

of minimale vezelemissie plaatsvindt. 

 

2.1.2 Minimale interventie   

Het concept minimale interventie werd voor het eerst gebruikt door Cesare Brandi in zijn boek 

Theory of Restoration (originele titel Teoria del Restaurato uit 1963) om de esthetische en 

historische eigenschappen van schilderijen te beschermen.17 Zowel reversibiliteit als minimale 

interventie zijn concepten die hun oorsprong vinden in een positivistisch geloof in de objectiviteit 

van beslissingen op het gebied van conservatie. Echter, minimale interventie is nooit geheel 

objectief omdat het verschillende dingen betekent onder verschillende omstandigheden: het 

conserveren voor presentatie of voor bewaring in een depot, bewaring van objecten binnen of 

buiten, et cetera. Minimale interventie heeft alleen betekenis in relatie tot het doel dat men probeert 

te bereiken.18 Het is in feite de schade die geacht wordt aanvaardbaar te zijn om het doel te bereiken: 

 
16 S. Munoz Vinas, Contemporary Theory of Conservation (London and New York: Routledge, 2005), 186-187. 
17 C. Brandi, Theory of Restoration (Firenze: Nardini Editore, 2005) 
18 Caple, Conservation Skills, 64-65. 
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“[it] implies that the conservator’s intervention is a ‘necessary evil’”.19 De ultieme uitkomst van 

minimale interventie is om het object niet te behandelen. 

Minimale interventie heeft er vooral toe geleid dat er meer nadruk is komen te liggen op preventieve 

conservering en minder gebruik van chemicaliën en invasief onderzoek. Sommige auteurs zijn er 

echter van overtuigd dat minimale interventie door zijn subjectiviteit en relativiteit niet meer moet 

worden gebruikt als basisprincipe. Zo pleit Villers voor het toepassen van een ‘post minimal 

attitude’ waarin het agentschap van de conservator wordt erkent. Bij deze houding worden 

verschillende behandelingen voor één probleem, afhankelijk van de context, geaccepteerd.20 

Wanneer dit wordt doorgetrokken naar het consolideren van asbest kan worden gesteld dat het 

ethisch is om een verregaandere interventie toe te passen dan bij het gemiddelde erfgoedobject. De 

context van dit materiaal is namelijk dat het schadelijk is voor mensen en dat veiligheid een 

belangrijke parameter is. Zodoende is het mogelijk dat veranderingen van het originele materiaal 

die normaliter niet geaccepteerd zouden worden in dit geval wel verantwoord zijn.  

 

2.2 Materiaal-technisch onderzoek: stabiliteit en sterkte  
 

In eerste instantie wordt de stabiliteit en sterkte van het consolidant onder invloed van 

omgevingsfactoren bestudeerd. Deze omvatten onder meer; licht, relatieve vochtigheid en 

temperatuur. Hierbij wordt opgemerkt dat de teststalen onderworpen worden aan ‘extremen’ die 

de omgevingssituatie in een depot/tentoonstellingsruimte ver overschrijden. Desalniettemin is 

deze reeks testen van belang om de stabiliteit van de producten op lange termijn te bepalen. Voor 

elke test geldt: hoe meer veranderingen in het testmateriaal en het consolidant, hoe minder stabiel 

deze is. 

2.2.1 Veroudering onder UV-straling  

Licht - en in het bijzonder UV-straling - heeft veel invloed op de stabiliteit van een materiaal. Het 

kan chemische reacties katalyseren waardoor o.a. verkleuringen ontstaan. Door middel van een 

kunstmatige veroudering wordt de invloed van uv-straling op het consolidant getest. De samples 

worden in een klimaatkast (BGD 852 Bench UV-licht Accelerated Aging Chamber) met uv-licht 

(UVB-313-lampen) geplaatst om het verouderingsproces te versnellen. In de klimaatkast worden 

 
19  Munoz Vinas, Contemporary Theory of Conservation, 190. 
20 C. Villers, “Post Minimal Intervention”, The Conservator, 28:1 (2004), 8-9. 
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de relatieve vochtigheid en temperatuur gereguleerd zodat de test zo min mogelijk wordt beïnvloed 

door factoren van buitenaf. 

Consoliderend vermogen  

De belangrijkste parameter binnen het onderzoek is het consoliderend vermogen; de mate waarin 

het consolidant in staat is om vezels aan het substraat te binden. Deze test wordt tevens uitgevoerd 

over samples die niet werden blootgesteld aan UV-veroudering (zie 2.2.5 

Consolidatievermogen). Voor deze test maken we gebruik van kleefmonsters uit zwarte iso-tape 

welke over het oppervlak werden aangebracht. Deze werden vervolgens onder UV-belicht en onder 

vergroting bestudeerd. Vervolgens wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten, met 5 als 

waarde voor de laagste vezelemissie.  

Consolidant  Materiaal Laag 1 Laag 1 na 
UV 

Laag 2 Laag 2 na 
UV 

Laag 3 Laag 3 na 
UV 

Lascaux (penseel) Textiel  3 4 3 4 3 4 

Lascaux (airbrush) Textiel 2 3 2 3 3 3 

Plextol D496 (airbrush) Textiel 3 4 4 4 4 5 

Klucel G (penseel) Textiel 3 3 4 3 4 3 

Plexigum (penseel) Textiel 2 2 2 3 3 3 

PLexigum (airbrush) Textiel 1 1 1 1 1 2 

Methocel (penseel) Textiel 3 4 4 4 4 4 

Foster (penseel) Textiel 3 3 4 3 4 3 

Foster (airbrush)  Textiel 3 1 4 2 2 1 

Lascaux (airbrush) Karton 2 2 2 2 2 2 

Klucel G (penseel) Karton 3 2 3 3 4 3 

Paraloid B72 (airbrush) Karton 2 3 3 4 3 4 

Methocel (penseel) Karton 3 3 4 4 5 5 

Foster (airbrush)  Karton 1 1 1 2 2 3 

Aquazol (penseel) Plaat 3 1 4 2 4 2 

Klucel G (penseel) Plaat 3 2 4 2 3 2 

Plextol D496 (airbrush) Plaat 3 3 3 3 3 3 

Methocel (penseel) Plaat 3 3 4 2 3 1 

Foster (penseel) Plaat 2 1 2 2 3 2 

Foster (airbrush)  Plaat 2 2 3 3 3 3 

Resultaten  

We beperken ons hier in het vaststellen van aanzienlijke verschillen voor en na veroudering, voor 

een overzicht van de resultaten voor UV-veroudering kan hoofdstuk zie 2.2.5 
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Consolidatievermogen geraadpleegd worden. We merken op dat verschillen in waarde van 1 punt 

als verwaarloosbaar werden beschouwd.  

• Textiel: We merkten op dat de veroudering weinig invloed had op de consolidanten 

Methocel en Plextol D496. Het consoliderend vermogen blijft onveranderd, dit in 

tegenstelling tot Foster waarbij een sterk verminderd consolidatievermogen werd 

vastgesteld.  

• Karton: Er werden geen sterke verschillen genoteerd, bij dit materiaal bleek Methocel het 

beste resultaat te geven met een onveranderd consoliderend vermogen.  

• Plaat: Bij dit materiaal stelden we een aanzienlijke daling vast van de consolidanten 

Aquazol, Klucel G en Methocel.   

Glansgraad  

De glans van het materiaal werd opnieuw gemeten met behulp van de Gloss Meter CE-GM 60 

Plus. De waarden worden uitgedrukt in gloss units (GU) gebasseerd op hoog gepolijst zwart glas 

enerzijds (200 GU) en een mat oppervlak anderzijds (0 GU).  We beperken ons hier tot de 

resultaten na UV-veroudering, voor een overzicht van de resultaten voor UV-veroudering 

verwijzen we naar hoofdstuk 2.3.1 Glans 
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Er is nagenoeg geen verandering in glansgraad waar te nemen voor en na veroudering, het beterft 

een score van max. 1 GU welke we als verwaarloosbaar beschouwen. De waarden bevinden zich 

in een omgeving rond de referentiewaarde van 3 GU (GU van het materiaal voor aanbrengen van 

het consolidant) die als goed tot zeer goed werd bevonden.  

 

Betreft het karton waren enkele opmerkelijke verschillen waar te nemen. Terwijl er een aanzienlijke 

afnamen van glans werd vastgesteld op consolidanten zoals Lascaux en Klucel G, vertoonden 

sommige consolidanten een sterk verhoogde glans. Hoewel de waarden zich nog steeds binnen 

aanvaardbare grenzen bevinden kan de vraag gesteld worden of de stabiliteit voldoende blijkt. De 

afname of toename van de glans zal exponentieel verder veranderen naar de toekomst toe.   
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Er werden geen significante verschillen opgemerkt in glans, zowel voor-, als na veroudering. 

 

Textuur en kleverigheid  

Voorgaande reeks van testen gaf reeds aan dat het consolidant in staat is om de structuur van het 

materiaal aan te tasten. Hierbij zijn verschillende oorzaken te herkennen zoals de applicatiemethode 

maar ook de eigenschappen van het consolidant zelf. We merkten voornamelijk een verlies van 

flexibiliteit op bij het textiel. Bij het karton en het plaatmateriaal zijn minimale veranderingen op te 

merken. De testen werden herhaald na veroudering onder invloed van UV-licht waarbij opnieuw 

scores werden toegewezen;  

 

• 5; Geen verandering  

• 4; Licht vormverlies  

• 3; waarneembaar vormverlies  

• 2; Sterk vormverlies  

• 1; Zeer sterk vormverlies  
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Tabel: Resultaten teststalen textiel  

Consolidant  Laag 

1 

Laag 1 

na UV 

Laag 2 Laag 2 

na UV 

Laag 3 Laag 3 

na UV 

Lascaux (penseel) 3 3 3 3 3 3 

Lascaux (airbrush) 4 4 4 4 4 4 

Plextol D496 (airbrush) 3 3 3 3 3 3 

Klucel G (penseel) 4 3 4 3 4 3 

Plexigum (penseel) 3 3 3 3 3 3 

PLexigum (airbrush) 4 4 4 4 4 4 

Methocel (penseel) 3 3 3 3 3 3 

Foster (penseel) 4 3 4 3 4 3 

Foster (airbrush)  4 4 4 4 4 4 

 

Er konden geen significante verschillen worden opgemerkt, met name de flexibiliteit van het textiel 

gaat verloren onder invloed van het consolidant. Deze verschillen zijn zowel voor als na 

veroudering merkbaar, de veroudering levert geen extra bijdrage.  

 

Tabel: Resultaten teststalen karton  

Consolidant  Laag 

1 

Laag 1 

na UV 

Laag 2 Laag 2 

na UV 

Laag 3 Laag 3 

na UV 

Lascaux (airbrush) 4 4 4 4 4 3 

Klucel G (penseel) 4 4 4 4 4 4 

Paraloid B72 (airbrush) 4 4 4 2 4 2 

Methocel (penseel) 4 4 4 4 4 3 

Foster (airbrush)  5 5 5 5 5 5 

 

Het gros van de stalen is nagenoeg onveranderd gebleven met uitzondering van de stalen voorzien 

van het consolidant Paraloid B72, hierbij werd een ruwer oppervlak waargenomen dan voor 

veroudering.  

 

 

 

 



 

28 
 

Tabel: Resultaten teststalen plaatmateriaal 

Consolidant  Laag 

1 

Laag 1 

na UV 

Laag 2 Laag 2 

na UV 

Laag 3 Laag 3 

na UV 

Aquazol (penseel) 4 4 4 4 4 4 

Klucel G (penseel) 4 4 4 4 4 4 

Plextol D496 (airbrush) 4 4 4 4 4 4 

Methocel (penseel) 4 4 4 4 4 4 

Foster (penseel) 5 4 5 4 5 4 

Foster (airbrush)  5 2 5 2 5 2 

 

Globaal konden er geen significante verschillende worden opgemerkt. Echter was verlies van 

materiaal waar te nemen, met name rondom de randen. Enerzijds kan de degradatie veroorzaakt 

worden onder invloed van de veroudering maar de degradatie kan ook toegebracht zijn door het 

vastklemmen van de stalen in de klimaatkast. Opvallend was de volledige desintegratie van de stalen 

geconsolideerd met Foster.  

 

Betreft de kleverigheid werden geen veranderingen vastgesteld, zowel voor- als na veroudering was 

geen kleverigheid van het consolidant vast te stellen. Omwille van deze reden worden de 

testresultaten niet expliciet opgenomen in dit document. De teststalen verkregen allen een score 

van 5 wat als “zeer goed” kan worden bevonden.  

 
Colorimetrie  

Veranderingen in kleur werden vastgesteld door middel van de PCE-XXM 20 Colour Meter. We 

merken op dat de metingen zich beperken tot veranderingen in kleur na UV-veroudering. Voor 

een overzicht van de resultaten van de Colorimetrie voor UV-veroudering verwijzen we door naar 

hoofdstuk  2.3.2 Kleur, dit hoofdstuk bevat de mate waarin het consolidant een kleurverschil 

teweeg brengt ten opzichte van het origineel materiaal. Bij deze test werden de initiële resultaten 

van de Colorimetrie vergeleken met die na UV-veroudering. De resultaten dienen bijgevolg 

geïnterpreteerd te worden als de mate waarin het consolidant van kleur verschilt voor en na 

veroudering.   

 

 

 

 



 

29 
 

Textiel 

 

Afb.: Schematische weergave resultaten Colorimetrie na UV-veroudering  

 

We merken voornamelijk een aanzienlijk verschil op bij de consolidanten Foster en Plexigum. 

Hoewel de overige consolidanten lichte vergeling vertonen, blijft deze ‘aanvaardbaar’ ten opzichte 

van de veiligheid die het consolidant biedt.  

 

Afb.: Verduidelijking resultaten met van links naar rechts; 1) Plextol D496, 2) Methocel, 3) Lascaux, 4) 

Lascaux (airbrush), 5) Plexigum, 6) Plexigum (airbrush), 7) Klucel G, 8) Foster, 9) Foster (airbrush) 

Lacaux
(penseel)

Lascaux
(airbrush)

Methocel
Plexigum
(penseel)

Klucel G
Plexigum
(airbrush)

Plextol
D496

Foster
(penseel)

Foster
(airbrush)

1 laag 9,26 2,75 5 14,44 10,77 5,18 2,15 63,67 38,59

2 lagen 5,19 5,62 5,26 10,46 7,84 21,64 3,97 68,35 46,51

3 lagen 5,49 11,21 3,54 9,53 6,74 27,83 4,9 65,52 58,47
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Karton  

 

Ook bij deze resultaten zien we aanzienlijke veranderingen in kleur bij de consolidanten Lascaux 

en Foster, dit in tegenstelling tot het consolidant Klucel G waar haast geen verschil vastgesteld kon 

worden.  

 

Afb.: Verduidelijking resultaten met van links naar rechts; 1) Methocel, 2) Lascaux, 3) Klucel G, 4) Paraloid 

B72, 5) Foster  

Lacaux (airbrush)
Methocel
(penseel)

Klucel G (penseel)
Paraloid B72

(Airbrush)
Foster (airbrush)

1 laag 36,29 6,65 1,59 5,7 32,35

2 lagen 37,54 9,54 0,41 15,85 28,03

3 lagen 34,88 13,54 2,14 8,11 29,95
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Plaatmateriaal  

 

Afb.: Schematische weergave resultaten Colorimetrie na UV-veroudering  

 

We houden rekening met een lichte foutmarge gezien het patroon van het plaatmateriaal de 

metingen lichte kan beïnvloeden. We merken voornamelijk een verandering op in de consolidanten 

Aquazol en Foster. Dit in tegenstelling tot Methocel, Plextol D496 en Klucel G welke over het 

algemeen goed scoorden.  

  

Afb.: Verduidelijking resultaten met van links naar rechts; 1) Methocel, 2) Aquazol, 3) Klucel G, 4) Plextol 

D496 , 5) Foster, 6) Foster (airbrush) 

Methocel
(penseel)

Aquazol
(penseel)

Plextol D496
(airbrush)

Klucel G
(penseel)

Foster
(penseel)

Foster
(airbrush)

1 laag 1,38 31,96 23,4 7,74 25,91 14,29

2 lagen 12,61 41,42 0,97 2,75 20,59 19,9

3 lagen 4,08 20,82 4,71 6,92 26,34 18,33
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2.2.2 Relatieve luchtvochtigheid   

De relatieve vochtigheid (RV%) heeft een invloed op hygroscopisch materiaal welke door opname en afgifte 

van vocht kan degraderen. Om de stabiliteit van de consolidanten onder invloed van een verhoogde RV% 

te bestuderen wordt gebruikt gemaakt van een desiccator (ook exsiccator genoemd). De desiccator ziet eruit 

als een glazen stolp welke luchtdicht kan worden afgesloten. De desiccator - de naam zegt het al - wordt 

normaliter gebruikt voor het preserveren van watergevoelige materialen. Onder in de stolp worden silica gel 

korrels geplaatst die langzaam het vocht uit de lucht onttrekken. Voor deze test wordt de stolp op 

tegenovergestelde wijze gebruikt: er wordt 500 ml water in de stolp gegoten om de RV% te doen stijgen. 

Omdat de stolp luchtdicht wordt afgesloten raakt de lucht geheel verzadigd met het vocht waardoor de 

RV% stijgt tot 95%-100%.  

Er worden twee metingen verricht:   

- Na 24 uur op 95%-100% RV   

- Na 96 uur op 95%-100% RV  

De eerste meting bootst een korte verhoging na (bv. na een regenbui of storing in het 

klimaatsysteem), de tweede een langdurige verhoging (bv. na een lekkage in het weekend). Na de 

vooraf bepaalde tijdsperiode wordende stalen geëvalueerd inzake kleur, glans (digitale glansmeter), 

gewicht (balans) en afmetingen (digitale meetlat). Foto’s (met kleurenkaart) tonen eventuele 

veranderingen voor en na behandeling aan. 

De resultaten van de tests worden opgenomen in een tabel [zie Bijlage 2 – Data en Resultaten 

Testbank, tabblad 3]. De veranderingen in glans, gewicht en afmetingen worden vervolgens 

getoetst aan het waardesysteem. Er wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten waarbij 5 staat 

voor een minieme verandering en dus het beste resultaat. Om een resultaat per consolidant voor 

de RV-test te kunnen verkrijgen wordt van alle resultaten (glas, gewicht en afmetingen) een 

gemiddelde waarde berekend. Zo krijgt elk consolidant per materiaal (plaat, karton en textiel) een 

individuele score bij stabiliteit onder verhoogde relatieve vochtigheid. 

Resultaten  

Textiel: Veranderingen in visuele aspecten zijn nagenoeg verwaarloosbaar. Onder invloed van 

vochtopname is er wel een toename ontstaan in afmetingen, voornamelijk in dikte. Dit gaat gepaard 

met een lichte verhoging in gewicht. Een andere vaststelling is het gegeven dat Lascaux een zekere 

kleverigheid vertoond, en dit zowel na 24 als 96 u.  

Karton: er kan worden vastgesteld dat de veranderingen in glans voornamelijk resulteren in een 

afname van de glans (in het bijzonder bij de Lascaux en Paraloid). De toename in afmetingen is 
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klein en vooral merkbaar in de dikte van het materiaal. Daarnaast kan een toename in gewicht 

worden gemeten naarmate het karton langer is blootgesteld aan vocht.   

Plaat: er zijn geen noemenswaardige veranderingen in glans en afmetingen vastgesteld. Wel zijn de 

stalen door de vochtopname in gewicht toegenomen. 

 

Code Materiaal Laag 1 Laag 2 Laag 3 

M.040 Textiel  4 4 5 

K.019 Textiel 5 5 5 

L.021 Textiel 5 5 5 

L.022 Textiel 4 4 4 

PX.019 Textiel 4 4 4 

PL.018 Textiel 4 4 4 

PL.019 Textiel 5 5 5 

F.029 Textiel 4 4 4 

5F.030 Textiel 4 4 4 

M.015 Karton  3 3 3 

K.007 Karton 4 4 4 

L.009 Karton 4 3 4 

PA.014 Karton 4 3 3 

F.005 Karton 4 4 4 

M.024 Plaat 5 5 5 

K.011 Plaat 5 5 5 

A.018 Plaat 4 4 4 

PX.012 Plaat 5 5 5 

F.014 Plaat 5 5 5 

F.015 Plaat 5 5 5 

 

2.2.3 Temperatuur  

Om de invloeden van temperatuur op het consolidant te bestuderen worden de stalen in een 
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broedkast geplaatst die verhoogde temperaturen in een depot-, of tentoonstellingsruimte 

nabootsen. De temperatuur wordt iedere 24 u verhoogd om de veranderingen te bepalen, na ieder 

van deze periodes worden metingen verricht:  

- 24 uur: 20 ℃   

- 24 uur: 30 ℃   

- 24 uur: 40 ℃  

De veranderingen in kleur, glans en afmetingen worden bekeken. De kleur wordt vergeleken door 

foto’s met een kleurenkaart te maken voor en na de verhoogde temperatuur. De verandering in de 

glans wordt gemeten met een glansmeter. De verandering in afmetingen worden gemeten met een 

digitale meetlat. 

De resultaten van de tests worden opgenomen in een tabel [zie Bijlage 2 – Data en Resultaten 

Testbank, tabblad 4]. De veranderingen in glans en afmetingen worden vervolgens getoetst aan ons 

waardesysteem. Er wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten waarbij 5 staat voor de minste 

verandering en dus het beste resultaat. Om een resultaat per consolidant voor de temperatuurtest 

te kunnen verkrijgen wordt van alle resultaten (glans en afmetingen) een gemiddelde waarde 

berekend. Zo krijgt elk consolidant per materiaal (plaat, karton en textiel) een individuele score bij 

stabiliteit onder verhoogde temperatuur.  

Resultaten  

Textiel: er zijn geen noemenswaardige veranderingen in glans en afmetingen vastgesteld.   

Karton: er zijn minimale veranderingen in glans en afmetingen vastgesteld naarmate de 

temperatuur wordt verhoogd.   

Plaat: er zijn geen noemenswaardige veranderingen in glans en afmetingen vastgesteld.  

Code Materiaal Laag 1 Laag 2 Laag 3 

M.038  Textiel  5 5 5 

K.018 Textiel 5 5 5 

L.019 Textiel 5 5 5 

L.020 Textiel 5 5 5 

PX.018 Textiel 5 5 5 

PL.016 Textiel 5 5 5 

PL.017 Textiel 5 5 5 
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F.0.27 Textiel 5 5 5 

F.028 Textiel 5 5 5 

M.013 Karton  5 5 5 

K.006 Karton 5 5 5 

L.008 Karton 5 5 5 

PA.013 Karton 5 5 4 

F.004 Karton 5 5 5 

M.022 Plaat 5 5 5 

K.013 Plaat 5 5 5 

A.017 Plaat 5 5 5 

PX.011 Plaat 5 5 5 

F.012 Plaat 5 5 5 

F.013 Plaat 5 5 5 

 

2.2.4 Doordringingsvermogen  

Het consolidant dient in zekere mate in te dringen in de toplaag van het materiaal zodanig lichte 

manipulatie mogelijk wordt gemaakt. In deze test wordt de mate indringing gemeten door het 

consolidant te vermengen met een kleurstof die de eigenschappen van het consolidant niet 

beïnvloedt. In dit geval is gekozen voor eosine: een zure, negatief geladen rode kleurstof die wordt 

gebruikt voor het kleuren van microscopische preparaten. Na het aanbrengen en drogen van het 

consolidant wordt de sample in twee gedeeld. Zo kan worden gemeten hoever de kleurstof (met 

consolidant) in het materiaal is doorgedrongen. Plexigum en Paraloid zijn onoplosbaar in water en 

kunnen daarom niet worden gekleurd met eosine. Wanneer eosine in de mengsels wordt 

gedruppeld reageert het consolidant direct en hard het uit tot een witte, kleverige substantie. Bij 

deze consolidanten wordt een rood pigment van Bayer gebruikt om de mengsels te kleuren.  

De stalen worden vervolgens per laag onder een optische microscoop (Dino-Lite) geplaatst. Er 

wordt gebruik gemaakt van UV-licht waardoor de consolidanten beter zichtbaar zijn. Middels een 

camera op de microscoop worden foto’s genomen van de stalen. In de foto’s wordt in het 

programma met een digitale meetlat de indringing in mm gemeten. Er worden iedere keer twee 

metingen uitgevoerd omdat de indringing niet overal gelijkmatig is verlopen. Vervolgens wordt het 

gemiddelde genomen van de twee metingen aan de hand waarvan een waarde kan worden 
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Figuur 1 K.013 meting indringing bij twee lagen 

toegekend. Er wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten waarbij 5 staat voor de hoogste 

indringing en dus het beste resultaat:   

 

 

 

- 5 = > 2 mm  

- 4 = 1,500 - 2,000 mm   

- 3 = 1,000 - 1,500 mm   

- 2 = 0,500 - 1,000 mm   

- 1 = 0 - 0,500 mm   

  



 

37 
 

Resultaten 

Textiel: over het algemeen kan worden gesteld dat het aanbrengen van het consolidant met penseel 

voor een diepere indringing zorgt. Methylcellulose en Plexigum geven hierbij de beste resultaten 

en Foster de slechtste.   

Karton: hierbij is de indringing over het algemeen zeer laag. Dit komt doordat de densiteit van het 

materiaal hoog is: de vezels zitten zeer dicht opeengepakt waar het consolidant er moeilijk tussen 

dringt.   

Plaat: op de plaat kan ook worden vastgesteld dat het aanbrengen met penseel voor een diepere 

indringing zorgt. Aquazol geeft hier duidelijk het beste resultaat. 

Code Materiaal Laag 1 Laag 2 Laag 3 

M.034 Textiel  4 3 3 

K.016 Textiel 1 2 2 

PX.016 Textiel 2 3 2 

L.015 Textiel 2 3 3 

L.016 Textiel 2 2 2 

PL.012 Textiel 4 3 4 

F.023 Textiel 2 3 3 

F.024 Textiel 1 1 1 

M.026 Karton  1 1 1 

K.012 Karton 1 1 1 

L.010 Karton 1 1 1 

PA.015 Karton 1 1 1 

F.016 Karton 1 1 1 

M.028 Plaat 3 3 2 

K.013 Plaat 1 2 2 

A.015 Plaat 5 5 4 

PX.013 Plaat 1 1 1 

F.010 Plaat 1 2 1 

F.017 Plaat 3 3 3 
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2.2.5 Consolidatievermogen   

Veruit de belangrijkste parameter binnen dit onderzoek is het consoliderend vermogen van het 

product, anders gezegd; zijn vermogen om de vezels te binden aan het substraat. Voor deze test 

maken we gebruik van kleefmonsters met zwarte iso tape (1 x 1 cm) welke over het oppervlak van 

het staal wordt aangebracht. Deze wordt vervolgens met UV-licht belicht en onder vergroting 

bekeken. Er wordt een opname gemaakt van het resultaat per laag. De resultaten worden 

vergeleken met een kleefmonster genomen van het testmateriaal zonder consolidant. 

Er wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten waarbij 5 staat voor de minste vezelemissie en 

dus het beste resultaat:   

 

 

Figuur 2 K.004 1 laag 

 

Figuur 3 K.004 2 lagen 
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Figuur 4 K.004 3 lagen 

 

Figuur 5 Referentiestaal 

 

- 5 = geen vezels (met blote oog)   

- 4 = incidenteel enkele vezels   

- 3 = verspreid enkele vezels   

- 2 = veel vezels   

- 1 = referentiestaal   

 

Resultaten: 

Textiel: Over het algemeen kunnen we stellen dat meerdere lagen een beter resultaat geven en 

diverse consolidanten vertoonden een goed resultaat (4): Klucel G, methylcellulose, Plexigum en 

Foster. Deze consolidanten zijn allen aangebracht met een penseel.   

Karton: ook hierbij kan worden vastgesteld dat twee en drie lagen betere resultaten geven dan één 

laag. Er is één consolidant die eruit springt en zelfs een 5 scoort bij drie lagen: methylcellulose 

(aangebracht met penseel).   

Plaat: ook bij dit materiaal geeft één laag onvoldoende resultaten vergeleken met twee en drie 

lagen. Er zijn verschillende consolidanten met een goed resultaat: Aquazol, methylcellulose en 

Klucel G. 
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Code Materiaal Laag 1 Laag 2 Laag 3 

M.032 Textiel  3 4 4 

K.015 Textiel 3 4 4 

PX.015 Textiel 3 4 4 

L.013 Textiel 3 3 3 

L.014 Textiel 2 2 3 

PL.010 Textiel 2 2 3 

PL.011 Textiel 1 1 1 

F.021 Textiel 3 4 4 

F.022 Textiel  3 4 2 

M.009 Karton 3 4 5 

K.004 Karton 3 3 4 

L.006 Karton 2 2 2 

PA.011 Karton 2 3 3 

F.002 Karton 1 1 2 

M.018 Plaat 3 4 3 

K.008 Plaat 3 4 3 

A.014 Plaat 3 4 4 

PX.009 Plaat 3 3 3 

F.008 Plaat 2 2 3 

F.009 Plaat 2 3 3 

 

2.3 Uiterlijke kenmerken 

Het consolidant dient zo min mogelijk veranderingen toe te brengen aan het origineel materiaal 

waardoor de leesbaarheid van het object niet wordt verstoord. De beoordeling van dit criterium 

verloopt zowel visueel als op basis van metingen. 
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2.3.1 Glans   

De verandering in de glans van het materiaal zonder en met consolidant wordt gemeten met behulp 

van een glansmeter. Er wordt gebruik gemaakt van de Gloss Meter PCE-GM 60 Plus. De waarde 

van de glans wordt uitgedrukt in gloss units (GU). De schaal van de GU is gebaseerd op hoog 

gepolijst zwart glas aan de ene zijde (200 GU) en een perfect mat oppervlakte aan de andere zijde 

(0 GU). Het zwarte glas heeft een bepaalde refractieve index die een reflectie van 200 GU heeft bij 

een hoek van 60°.   

Allereerst wordt de glans van de testmaterialen gemeten zonder consolidant. De materialen hebben 

de volgende waardes:   

- Textiel = 3 GU   

- Karton = 3 GU  

- Plaat = 1 GU   

 

Vervolgens worden metingen uitgevoerd op de stalen bij één laag, twee lagen en drie lagen [zie 

Bijlage 2 – Data en Resultaten Testbank, tabblad 5]. Het verschil in de metingen voor en na wordt 

gebruikt om de verandering in waarneming aan te duiden. Hoe groter het verschil hoe minder goed 

het consolidant wordt beoordeeld. Er wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten waarbij 5 

staat voor de minste verandering in GU en dus het beste resultaat:   

- 5 = verschil =/< GU   

- 4 = verschil > 1 GU / < 7 GU   

- 3 = verschil = 7 GU    

- 2 = verschil >7 GU / < 15 GU   

- 1 = verschil =/> 15 GU  

Resultaten  

Over het algemeen verandert de glans van het materiaal weinig door toevoeging van het 

consolidant. Bij de plaat en textiel zijn de veranderingen verwaarloosbaar: door hun onregelmatige 

oppervlakte en structuur is eventuele glans van het consolidant minder zichtbaar. Op het karton 

daarentegen kunnen wel grote verschillen worden waargenomen. Vooral de Lascaux geeft een hoge 

glans die storend is voor de leesbaarheid van het object. 
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Code Materiaal Laag 1 Laag 2 Laag 3 

M.030 Textiel  5 5 5 

K.014 Textiel 5 5 5 

PX.014 Textiel 5 5 5 

L.011 Textiel 5 5 5 

L.012 Textiel 5 5 5 

PL.008 Textiel 5 5 5 

PL.009 Textiel 5 5 5 

F.019 Textiel 4 5 5 

F.020 Textiel  5 5 5 

M.002 Karton 5 5 5 

K.002 Karton 4 4 4 

L.005 Karton 4 4 2 

PA.010 Karton 4 4 4 

F.001 Karton 5 5 5 

M.001 Plaat 5 4 4 

K.001 Plaat 5 5 5 

A.013 Plaat 5 5 5 

PX.008 Plaat 5 5 5 

F.006 Plaat 5 5 5 

F.007  Plaat 5 5 5 

 

2.3.2 Kleur   

Veranderingen in kleur werden vastgesteld door middel van de “PCE-XXM 20 Colour Meter” 

waarbij een referentiestaal en een het teststaal met consolidant vergeleken worden. Voor het 

referentiestaal worden drie metingen verricht waaruit het gemiddelde werd berekend, bij de 

teststalen werden per laag (1 tot 3 lagen resp.) 5 metingen verricht waarna het gemiddelde werd 

berekend.  
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De kleuren worden vastgelegd op basis van CIEL*a*b 1976 colour space met volgende numerieke 

beschrijvingen;  

• L* : lichtheid van de kleur  

• a* : rood-, groenheid van de kleur  

• b* : geel-, blauwheid van de kleur  

 

De mate waarin kleurverschillen ontstaan wordt uitgedrukt in ∆E*ab (Delta E) berekend door 

middel van onderstaande formule;  

 

 
 
De waarde ∆E*ab bepaalt hoe anders de kleur wordt ervaren door de toeschouwer, hierin 

onderscheiden we verschillende grenswaarden (Schuessler, 2021);  

• < 1 ∆E*ab : Niet zichtbaar voor het menselijk oog  

• 1 – 2 ∆E*ab : Zichtbaar bij dichte observatie 

• 2 – 10 ∆E*ab : Zichtbaar vanop afstand  

• 11 -49 ∆E*ab : Zichtbaar verschil maar gelijkaardige kleur 

• 100 ∆E*ab : Kleur is exacte tegenovergestelde (complementaire kleur)  

 

Vanaf een waarde van 5 ∆E*ab merkt de toeschouwer een duidelijk verschil in kleur op, we hanteren 

deze waarde dan ook als een grenswaarde voor het onderzoek (Wojciech & Maciej, 2011) ;  

• 0 < ∆E*ab < 1 : Geen verschil waar te nemen  

• 1 < ∆E*ab < 2 : Verschil kan worden waargenomen door een ervaren toeschouwer  

• 2 < ∆E*ab < 3,5 : Verschil kan worden waargenomen door de toeschouwer  

• 3,5 < ∆E*ab < 5 : Duidelijk verschil in kleur waar te nemen  

• 5 < ∆E*ab : Toeschouwer kan twee verschillende kleuren onderscheiden  
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Resultaten 

Textiel:  

We merken op dat vrijwel ieder consolidant gepaard gaat met een lichte verandering van kleur, 

doch zijn deze veranderingen aanvaardbaar ten opzichte van de veiligheid na consolidatie. Enkel 

het consolidant Foster toont een aanzienlijk verschil gezien het product blauwgekleurd is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacaux
(penseel)

Lascaux
(airbrush)

Methocel
Plexigum
(penseel)

Klucel G
Plexigum
(airbrush)

Plextol
D496

Foster
(penseel)

Foster
(airbrush)

1 laag 1,9 4,6 3,16 2,76 4,96 4,6 2,15 40,08 38,61

2 lagen 5,86 2,12 7,12 2,18 2,24 14,91 3,97 43 40,94

3 lagen 6,63 10,24 9,38 3,58 4,31 21,13 4,9 46,56 51,71
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Karton 

Vrijwel ieder consolidant met uitzondering van Lascaux brengt een aanzienlijk kleurverschil met 

zich mee, het gaat hier voornamelijk om verdonkering van het oppervlak. We concluderen dan ook 

dat er een correcte afweging gemaakt dient te worden bij het consolideren van asbest karton gezien 

het origineel uiterlijk veranderd wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lacaux (airbrush)
Methocel
(penseel)

Klucel G (penseel)
Paraloid B72

(Airbrush)
Foster (airbrush)

1 laag 1,53 10,03 12,65 17,95 4,97

2 lagen 1,19 18,15 16,42 21,72 9,78

3 lagen 2,49 16,97 17,92 21,48 17,15
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Plaatmateriaal 

We merken hierbij dezelfde veranderingen op als bij het karton, vrijwel alle consolidanten brengen 

een verandering van kleur met zich mee. We merkten hierbij echter op dat het exact vaststellen van 

de kleur moeilijk verliep door het patroon dat het materiaal bevat. We houden hier dus rekening 

met een zekere foutmarge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methocel
(penseel)

Klucel G
(penseel)

Aquazol
(penseel)

Plextol D496
(Airbrush)

Foster
(penseel)

Foster
(airbrush)

1 laag 3,05 7,88 26,21 4,45 28,13 16,4

2 lagen 17,12 10,67 33,98 14,49 22,17 19,23

3 lagen 5,02 13,93 18,52 14,47 22,36 20,93
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2.3.3 Textuur   

Door het aanbrengen van het consolidant kan de structuur van het materiaal veranderen. Dit 

gebeurt door middel van de applicatiemethode: met een penseel worden de vezels in elkaar gedrukt; 

met een airbrush worden door de kracht van de lucht de vezels weggeblazen. Daarnaast werkt het 

consolidant als een lijm, het middel blijft na droging in het materiaal zitten. Dat betekent dat er 

verharding en/of vervorming zal optreden. De textuur wordt vastgesteld door met de vingertoppen 

te voelen hoe zeer het materiaal aan soepelheid heeft verloren. 

Er wordt een waarde toegekend van 1 tot 5 punten waarbij 5 staat voor de minste verandering in 

textuur en dus het beste resultaat:   

- 5 = geen verandering  

- 4 = licht vormverlies   

- 3 = vormverlies   

- 2 = sterk vormverlies   

- 1 = zeer sterk vormverlies 

Resultaten 

Textiel: er kan over het algemeen worden gesteld dat door het aanbrengen van een consolidant het textiel 

sterk in textuur verandert. De vezels worden bij elkaar gedrukt door de lijm waardoor het oppervlakte 

gladder en vlakker wordt. Omdat de structuur poreus is en bestaat uit losse vezels neemt het materiaal veel 

consolidant op. Dat betekent dat het materiaal bij droging harder wordt en sterk in soepelheid 

verminderd.   

Karton: wanneer het consolidant op het karton is aangebracht blijft het grootste deel op het oppervlak 

liggen. Dit komt omdat de structuur van het karton zeer dicht is en het doordringingsvermogen daardoor 

gering. Deze laag zorgt er vervolgens voor dat de structuur van het karton gladder wordt.   

Plaat: er zijn vrijwel geen veranderingen in textuur waarneembaar op het oppervlakte van de plaat. 
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Code Materiaal Laag 1 Laag 2 Laag 3 

M.030 Textiel  3 3 3 

K.014 Textiel 4 4 4 

PX.014 Textiel 3 3 3 

L.011 Textiel 3 3 3 

L.012 Textiel 4 4 4 

PL.008 Textiel 3 3 3 

PL.009 Textiel 4 4 4 

F.019 Textiel 4 4 4 

F.020 Textiel  4 4 4 

M.002 Karton 4 4 4 

K.002 Karton 4 4 4 

L.005 Karton 4 4 4 

PA.010 Karton 4 4 4 

F.001 Karton 5 5 5 

M.001 Plaat 4 4 4 

K.001 Plaat 4 4 4 

A.013 Plaat 4 4 4 

PX.008 Plaat 4 4 4 

F.006 Plaat 5 5 5 

F.007  Plaat 5 5 5 
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2.4 Haalbaarheid 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van asbestveiligheid in alle erfgoedinstellingen. Het 

daarom belangrijk dat de consolidanten en applicatiemethodes breed toepasbaar zijn. Naast de 

materiaaltechnische eigenschappen wordt daarom gekeken naar de toepasbaarheid van het 

consolidant, verkrijgbaarheid en de kosten van de producten. 

2.4.1 Toepasbaarheid 

2.4.1.1 Aanmaakprocedé, droogtijd en duur behandeling   

Hoe korter en eenvoudiger het aanmaakprocedé is, hoe beter toepasbaar voor erfgoedinstellingen. 

Sommige consolidanten moeten worden opgelost in oplosmiddelen terwijl andere een kant-en-

klaar product zijn waardoor ze direct in gebruik kunnen worden genomen. Dit geldt ook voor het 

aanbrengen van het product: hoe sneller en gelijkmatiger het kan worden aangebracht hoe beter. 

Ook belangrijk is de droogtijd na het aanbrengen van het product. Hoe sneller het droogt hoe beter 

de score. 

2.4.1.2 Veiligheid   

Een onderdeel van de toepasbaarheid is de veiligheid van de producten voor de medewerkers. Voor 

sommige consolidanten zullen extra maatregelen moeten worden genomen zoals handschoenen, 

mondmaskers en afzuiging. Daarnaast zijn de eigenschappen van de consolidanten en 

oplosmiddelen ook van belang. Er wordt bekeken hoe schadelijk de producten zijn voor de mens 

en wat de afvalregels zijn. Er wordt gestreefd naar het gebruik van producten waarvan de toxiciteit 

laag is. 

2.4.2 Kosten 

2.4.2.1 Verkrijgbaarheid en kosten  

Hieronder wordt de verkrijgbaarheid van de consolidanten opgelijst. Er wordt gekeken of de 

producten vrij verkrijgbaar zijn bij de meeste handelaren in restauratiemateriaal. Daarnaast wordt 

de gemiddelde prijs (excl. verzendkosten) gegeven van de producten per 100 g., 500 g. en 1 kg. 
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Consolidant Verkrijgbaar Prijs: 100 g./ml. Prijs: 500 g./ml. Prijs: 1 kg./l. 

Foster 32-61 Nee, alleen in grote 
hoeveelheid bij 
asbestbedrijven 

  
€ 11,00 

Aquazol 200  Ja € 12,50 € 55,00 € 107,00 

Methocel A4C Ja  
 

€ 35,00 
 

Klucel G  Ja  € 16,00 € 57,00 € 110,00 

Paraloid B72 Ja 
 

€ 9,50 € 18,75 

Lascaux Ja 
  

€ 68,00 

Plextol D498 Ja 
  

€ 8,25  

Plexigum PQ 611 Ja  € 5,75 
 

€ 30,00 

 

Resultaten: aanmaakprocedé, droogtijd en duur behandeling; veiligheid en kosten 

Consolidant Materiaal  Aanmaakprocédé droogtijd Veiligheid  Kosten  

Foster 32-61 

Textiel  5 4 4 5 

Karton  5 4 4 5 

Plaat  5 4 4 5 

Aquazol 

Textiel  3 5 5 1 

Karton  3 5 5 1 

Plaat  3 5 5 1 

Methocel A4C 

Textiel  3 4 4 3 

Karton  3 5 4 3 

Plaat  3 5 4 3 

Klucel G 

Textiel  3 5 4 1 

Karton  3 5 4 1 

Plaat  3 5 4 1 

Paraloid B72 

Textiel  1 5 3 5 

Karton  1 5 3 5 

Plaat  1 5 3 5 
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Lascaux 

Textiel  4 2 5 3 

Karton  4 4 5 3 

Plaat  4 4 5 3 

Plextol D498 

Textiel  4 3 5 5 

Karton  4 5 5 5 

Plaat  4 5 5 5 

Plexigum PQ 
611 

Textiel  1 5 3 4 

Karton  1 5 3 4 

Plaat  1 5 3 4 

 

2.4.2.2 Droogstofgehalte  

Het droogstofgehalte heeft betrekking op de hoeveelheid consolidant die nodig is per 48 cm2. Deze 

hoeveelheid wordt berekend door de staal vóór en ná de behandeling te wegen. Het verschil is het 

gewicht van het consolidant dat is achtergebleven in het materiaal. Bij deze berekening wordt niet 

gemeten hoeveel oplosmiddel nodig is (dit vervliegt bij droging). 

Verschil  

5 = 0-0,1 g 

4 = 0,01-0,05 g  

3 = 0,05-0,10 g  

2 = 0,10-0,50 g  

1 = > 0,50 g 

Code Materiaal Resultaat 

M.034 Textiel  3 

K.016 Textiel 2 

L.015 Textiel 2 

L.016 Textiel 3 

PX.016 Textiel 3 

PL.012 Textiel 1 

F.023 Textiel 2 
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F.024 Textiel 2 

M.026 Karton 5 

K.012 Karton 5 

L.010 Karton 4 

PA.015 Karton 4 

F.016 Karton  4 

M.028 Plaat 5 

K.013 Plaat 5 

PX.013 Plaat 4 

A.015 Plaat 3 

F.017 Plaat 3 

F.018 Plaat 4 

 

2.5 Conclusie en resultaten 
 

Alle data en resultaten van de verschillende testbanken worden gecombineerd, waardoor bepaalde 

consolidanten als beste uit de test komen. Niet alle parameters worden echter op dezelfde manier 

gewogen omdat ze niet even belangrijk zijn. Het consolidatievermogen heeft de hoogste weging 

omdat het voornaamste doel van de behandeling het consolideren van de vezels is. Ook het 

doordringingsvermogen en de veroudering van de consolidanten zijn belangrijk voor het vermogen 

om de vezels te binden. De temperatuur en relatieve vochtigheid zullen in de meeste depots stabiel 

zijn en dus minder belangrijk voor de stabiliteit van de consolidant. Ook het uiterlijk speelt een 

grote rol: het object dient esthetisch zo min mogelijk aangetast te worden om de authenticiteit te 

waarborgen. Iets minder belangrijk is de toepasbaarheid voor de gemiddelde erfgoedinstelling en 

heeft dus iets minder gewicht.   

 

  



 

53 
 

 

Consolidatievermogen 25%  

Doordringingsvermogen 15% 

Veroudering    15% 

Temperatuur   5%  

Relatieve vochtigheid 5%  

Uiterlijk   20%  

- Glans  5%  

- Kleur  5% 

- Textuur 5%  

- Afmetingen 5%  

Toepasbaarheid  15% 

- Aanmaken/ 5% 

  drogen  

- Veiligheid  5%  

- Kosten  2,5%  

- Droogstof 2,5% 

 

Resultaten  

Een overzicht van de resultaten kan worden gevonden in Bijlage 2 – Data en Resultaten Testbank, 

tabblad ‘overzicht resultaten’. Hierin staan de resultaten van elk consolidant per materiaalsoort en 

per laag. Er moet wel worden opgemerkt dat de testbank nog niet volledig is en dat de resultaten 

van de verouderingstest en de kleurtest nog niet gekend zijn en dus niet meewegen in het 

eindresultaat. 

Uit dit overzicht wordt duidelijk dat de meeste consolidanten de beste resultaten geven bij het 

aanbrengen van 3 lagen. Bij het textiel geven bij drie lagen Foster met airbrush 312,5 punten; 

methylcellulose met borstel 310 punten; Plextol met airbrush 300 punten; en Klucel G met 297,5 

de beste resultaten. Bij het karton geven bij drie lagen methylcellulose met borstel 310 en Klucel G 

met borstel 275 punten de beste resultaten. Bij de platen geven bij twee lagen methylcelluose met 

borstel 320 punten en bij drie lagen Aquazol met borstel 330 punten de beste resultaten.  
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Hieronder worden de resultaten gevisualiseerd aan de hand van grafieken. De grafieken zijn 

opgesteld voor de resultaten bij drie lagen consolidant. Bij deze grafieken zijn de verschillen in de 

weging van de verschillende parameters niet zichtbaar.  
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Conclusie na aanvullende resultaten (december 2021)  
 

Na uitvoering van de aanvullende analyses; Colorimetrie en UV-veroudering concluderen we dat de 

toepassing van 3 lagen steevast de beste bescherming biedt. Echter kan zij wel een verandering aan het 

oppervlak tot stand brengen, zo blijkt het oppervlak donkerder van kleur en kan het consolidant vergelen 

onder invloed van veroudering. Ook de structuur kan licht veranderen na veroudering. De resultaten werden 

geanalyseerd en weergegeven in onderstaande grafieken;  

 

Op basis van bovenstaande resultaten 

adviseren we een minimum van 2 tot 3 

lagen aan te brengen gezien dit een betere 

bescherming tot stand brengt betreft 

vezelemissie. Wanneer we de resultaten in 

detail bekijken (zie afb. rechts) zien we dat 

drie consolidanten over het algemeen goed 

scoorden; Methocel 4AC, Plextol D496 

en Klucel G. Deze hebben een relatief 

sterk consoliderend vermogen welke na 

veroudering nagenoeg stabiel blijft. 

Minpunt is het gegeven dat vrijwel ieder consolidant enigszins invloed kan uitoefenen op het oorspronkelijk 

uiterlijk van het materiaal. Met namen de flexibiliteit van het textiel kan verloren gaan. Er dient dus steeds 

een afweging te worden gemaakt over het al dan niet consolideren van het object. We adviseren om geen 
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(penseel)

Klucel G
Plexigum
(airbrush)

Plextol
D496

Foster
(penseel)

Foster
(airbrush)

1 laag 3,5 3,12 3,73 3,2 3,21 2,12 3,48 3,28 3,14

2 lagen 3,63 3,12 3,85 3,14 3,65 2,05 3,88 3,73 3,46
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gebruik te maken van; Plexigum gezien zijn zwak consoliderend vermogen, en Foster omwille van zijn 

sterke kleurverandering.   

 

Betreft het karton zien we één consolidant dat 

vrijwel op ieder gebied goede resultaten 

oplevert; Methocel 4AC. Enkel de indringing 

is gering, wat ook zo is voor de overige 

consolidanten, dit wordt vermoedelijk 

veroorzaakt door de hoge densiteit van het 

materiaal. We merken wel op dat de uiterlijke 

kenmerken van het consolidant na 

veroudering licht aangetast worden. Ook 3 

lagen Klucel G scoren over het algemeen 

goed, dit product heeft echter een lager consoliderend vermogen. De overige consolidanten Lascaux, 

Paraloid B72 en Foster geven gelijkaardige scores. We adviseren om, wat betreft museale stukken, geen 

gebruik te maken van Foster gezien de sterke kleurverandering. Tevens kan Paraloid B72 na veroudering 

de structuur en kleur aantasten van het origineel materiaal, daarnaast zorgt het product voor een ongewenste 

glans. Lascaux verliest dan weer zijn consoliderend vermogen na veroudering en de uiterlijke kenmerken 

worden licht aangetast.  

 

 

Lacaux (airbrush) Methocel (penseel) Klucel G (penseel)
Paraloid B72

(Airbrush)
Foster (airbrush)

1 laag 2,93 3,26 3,13 2,93 2,81

2 lagen 2,86 3,54 3,18 3,13 2,86

3 lagen 2,75 3,85 3,41 3,1 3,14
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Wat betreft het plaatmateriaal zien we sterk 

gelijkaardige resultaten. Vrijwel iedere parameter, 

met uitzondering van de doordringing, geeft voor 

ieder van de producten een zelfde resultaat. We 

adviseren om de consolidatie te verrichten met 

Aquazol, gezien zijn sterk consoliderend 

vermogen of Plextol D496 , deze heeft dan wel 

een initieel lager consoliderend vermogen maar 

het aspect blijft wel relatief stabiel na 

veroudering. We adviseren tegen het gebruik van 

Foster gezien de sterke kleurverandering. Methocel kan eventueel aangewend worden maar er dient 

rekening te worden gehouden met de veranderende eigenschappen na veroudering. We adviseren daarnaast 

tegen het gebruik van Foster, gezien de sterke kleurverschillen.  
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3 Consolidatie van asbest 

 

3.1 Veiligheid in het atelier 
 

Het atelier is niet specifiek ingericht op het werken met asbest. Dat betekent dat er een aantal 

voorzieningen worden getroffen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Er wordt 

gebruik gemaakt van een zuurkast met afzuiging. De afzuiging is aangesloten op een 

luchtzuiveringssysteem met 3 luchtfilters. Volgende filters zijn gebruikt: Grofstoffilter G4, 

Cassettefilter F7 en HEPA 14-filter, waardoor de asbestdeeltjes uit de lucht worden gefilterd. De 

zuurkast zelf wordt aan de voorzijde (werkzone) afgesloten met plastic. Dit scherm wordt langs 

drie zijden met isolatietape dichtgemaakt. De onderste rand blijft open omdat het geheel anders 

vacuümtrekt door de afzuiging. In het plastic is met dunner plastic een raampje gemaakt om 

doorheen te kijken. Daarnaast zijn met een mes twee kruizen in het plastic gesneden waar de armen 

doorheen kunnen. In deze gaten zijn de armen van een Tyvek pak geplaatst. De medewerker trekt 

nitril handschoenen aan en steekt zijn armen er doorheen. Al het afval (handschoenen e.d.) wordt 

in de kast in een vuilniszak gedeponeerd zodat er geen gecontamineerd materiaal in het atelier 

terechtkomt. 

 

Bij het behandelen van het asbesthoudende materiaal wordt tevens puntafzuiging voorzien met een 

stofzuiger met HEPA-filter. De medewerker draagt een P3 halfgelaatsmasker. 

 

Na afronding van het project zijn luchtmonsters (NFX43-050 - TEM indirect) genomen gedurende 

8 uur ter controle van de mogelijke contaminatie in de werkruimte. Hier waren de resultaten 

negatief bevonden.  
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3.2 Karton 

 

3.2.1 Resultaten testen toegepast op asbestkarton 

Uit de testen blijkt dat bij het karton verschillende consolidanten goede eigenschappen hebben 

voor het consolideren van karton: methylcellulose en Klucel G aangebracht met een penseel. Uit 

de testen blijkt tevens dat er minimaal twee lagen moeten worden aangebracht om voldoende 

consolidatievermogen te genereren. Deze twee consolidanten worden verder getest op 

asbestkarton. Allereerst worden de eigenschappen van asbestkarton in kaart gebracht. De veiligheid 

van de medewerkers in het atelier staat echter voorop. Dat betekent dat er foto’s worden gemaakt 

door een raampje in de afgesloten tent: dat voorkomt dat asbestvezels achterblijven in de camera. 

Daarnaast worden twee kleefmonsters genomen: één om te bekijken onder een microscoop om 

vast te stellen om wat voor type vezels het gaat; en één als referentiestaal voor het 

consolidatievermogen. Vervolgens kan worden aangevangen met de test. 

 

Allereerst worden twee lagen methycellulose en Klucel G aangebracht. Daarna wordt een test 

uitgevoerd met iso-tape zodat het consolidatievermogen kan worden vergeleken met de 

referentiestaal en de eerdere testen. Vervolgens wordt een derde laag aangebracht waarna er weer 

een test met tape wordt uitgevoerd. De tapemonsters worden in gripzakje geplaatst en door het 

plastic heen gefotografeerd onder vergroting.   

 

Resultaten:  

Code Materiaal Laag 2 Laag 3 

Methyl_test1 Asbestkarton 3 3 

Methyl_test2 Asbestkarton 3 3 

KlucelG_test1 Asbestkarton  3 4 

KlucelG_test2 Asbestkarton 3 4 
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Beide consolidanten zorgen voor een kleine verkleuring op het asbestkarton. De verkleuring is bij 

de methylcellulose en Klucel G ongeveer gelijk. Uit de kleeftest kan worden opgemaakt dat Klucel 

G de vezels het beste bindt. Daarnaast wordt duidelijk dat er 3 lagen aangebracht moeten worden. 

Dat betekent dat de uiteindelijke consolidatie van het asbestkarton zal worden uitgevoerd met drie 

lagen Klucel G, aangebracht met een penseel.  

 

Figuur 6 Referentiestaal asbestkarton 

 

 

Figuur 7 Methylcellulose: 2 lagen op karton 

 

Figuur 8 Methylcellulose: 3 lagen op karton 
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Figuur 9 Klucel G: 2 lagen op karton  

Figuur 10 Klucel G: 3 lagen op karton 

 

3.2.2 Consolidatie strijkijzer en schotelbeschermer 

Uit de test op het asbestkarton blijkt dat de volgende methode het meest geschikt is om toe te 

passen: drie lagen Klucel G aangebracht met een penseel. Dat betekent dat de Klucel G met een 

penseel aangebracht zal worden op de randen van het plaatje in het strijkijzer en op zowel de boven- 

als onderzijde van de schotelbeschermer. Er wordt telkens één laag aangebracht welke eerst volledig 

moet drogen voordat een nieuwe laag wordt voorzien.  

 

Strijkijzer  

De Klucel G wordt aangebracht met een klein penseel. Na het aanbrengen van de lagen is weinig 

verkleuring van het karton te zien.  

  

Figuur 11 Voor behandeling 
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Schotelbeschermer  

De Klucel G wordt zo gelijkmatig mogelijk aangebracht met een breed penseel. Allereerst wordt 

de achterzijde behandeld waardoor het effect van de lijm op het object zichtbaar wordt. De Klucel 

G zorgt er – zoals verwacht – voor dat het karton iets donkerder wordt. De verdonkering is niet 

overal geheel gelijkmatig door onregelmatigheden in het materiaal.  

 

 

3.3 Textiel 
 

3.3.1 Resultaten testen toegepast op asbesttextiel  

Uit de testen blijkt dat verschillende consolidanten goede eigenschappen hebben bij het 

consolideren van textiel: methylcellulose, Klucel G en Plextol. Echter, Plextol is op basis van water, 

waardoor de vorm en de structuur van het materiaal sterk worden aangetast. Er is daarom voor 

gekozen om in dit geval alleen methylcellulose en Klucel G te testen. Uit de testen blijkt dat er 

minimaal twee lagen moeten worden aangebracht om voldoende consolidatievermogen te 

genereren. De drie consolidanten worden verder getest op asbesttextiel. Allereerst worden de 

eigenschappen van het asbesttextiel in kaart gebracht. De veiligheid van de medewerkers in het 

atelier staat echter voorop. Dat betekent dat er foto’s worden gemaakt door een raampje in de 

afgesloten tent: dat voorkomt dat asbestvezels achterblijven in de camera. Daarnaast worden twee 

kleefmonsters genomen: één om te bekijken onder een microscoop om vast te stellen om wat voor 

Figuur 13 Voor behandeling Figuur 12 Na behandeling 
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type vezels het gaat; en één als referentiestaal voor het consolidatievermogen. Vervolgens kan 

worden aangevangen met de test.  

 

Allereerst worden twee lagen van de consolidanten aangebracht. Daarna wordt een test uitgevoerd 

met iso-tape zodat het consolidatievermogen kan worden vergeleken met de referentiestaal en de 

eerdere testen. Vervolgens wordt een derde laag aangebracht waarna er weer een test met tape 

wordt uitgevoerd. De tapemonsters worden in gripzakje geplaatst en door het plastic heen 

gefotografeerd onder vergroting.  

 

Resultaten 

 

Code Materiaal Laag 2 Laag 3 

Methyl_test1 Asbesttextiel 4 4 

Methyl_test2 Asbesttextiel  4 

KlucelG_test1 Asbesttextiel 3 3 

KlucelG_test2 Asbesttextiel  3 

 

Uit de kleefmonsters kan worden opgemaakt dat vooral de methylcellulose de vezels voldoende 

consolideren. Klucel G zorgt er tevens voor dat het asbesttextiel sterk verdonkerd. Methylcellulose 

geeft dus de beste resultaten op consolidatievermogen én uiterlijk en wordt daarom gebruikt om 

het asbestgordijn mee te consolideren.   
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Figuur 14 Referentiestaal: asbesttextiel 

 

 

Figuur 15 Methylcellulose: 2 lagen op asbesttextiel 

 

Figuur 16 Methylcellulose: 3 lagen op asbesttextiel 
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Figuur 17 Klucel G: 2 lagen op asbesttextiel 

 

Figuur 18 Klucel G: 3 lagen op asbesttextiel 

 

3.3.2 Consolidatie van asbestgordijn  

Uit de test op het asbesttextiel blijk dat de volgende methode het meest geschikt is om toe te passen: 

drie lagen methylcellulose aangebracht met een penseel. Er wordt eerst één laag op één zijde 

aangebracht en laten drogen. Om te voorkomen dat er veel vezels loskomen wordt daar op de 

andere zijde één laag aangebracht en laten drogen. Vervolgens worden de tweede en derde laag 

aangebracht. Het gordijn wordt op een vel TST geplaatst om te voorkomen dat er materiaal aan de 

ondergrond blijft kleven door de lijm.   

Gordijn  

Het gordijn is afkomstig van een filmprojector uit het FoMu. Het gordijn is verwijderd om apart 

te worden behandeld. Het gordijn bestaat waarschijnlijk uit 100% niet-hechtgebonden asbestvezels.  

Figuur 19 Tijdens behandeling 
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3.4 Stress tests 
 

Op 28 juli 2021 zijn stress tests uitgevoerd door Fibrecount begeleidt door Peter Loockx van 

ETWIE. Deze tests hebben als doel om te kijken of en hoeveel asbestvezels er loskomen na de 

consolidatie van de objecten. De resultaten van de metingen zijn opgenomen in Bijlage 5 – 

Analyserapporten. De test wordt uitgevoerd door kleefmonsters te nemen rondom en op de 

objecten. Allereerst is een baseline vastgesteld door monsters te nemen op de tafel waarop de 

objecten lagen. Hierbij is geen asbest gevonden. Vervolgens zijn monsters rondom en onder de 

objecten (strijkijzer, schotelbeschermer en gordijn) genomen. Hierbij is tevens geen asbest 

gevonden.  

Vervolgens zijn lichte manipulaties uitgevoerd om te kijken of de consolidatie dan ook nog 

standhoudt. De schotelbeschermer en het strijkijzer zijn opgepakt en bewogen en licht op de tafel 

getikt. Hierbij kwam geen asbest vrij. Het gordijn is opgepakt, heen en weer bewogen en licht 

gevouwen. Hierbij kwam geen asbest vrij. De laatste (rigoureuze) test die is uitgevoerd is het nemen 

van kleefmonsters op de objecten zelf. Bij het strijkijzer en de schotelbeschermer is hierbij geen 

asbest gevonden. De kleefmonsters op de onbeschadigde delen van het gordijn gaven tevens een 

negatief resultaat (witte asbest – chrysotiel). Er is alleen asbest gevonden op het beschadigde deel 

van het gordijn waar het textiel was gescheurd en gerafeld.  

  

Figuur 20 Na behandeling 
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Hieruit kunnen verschillende conclusies worden getrokken:  

- Klucel G (3% in ethanol) drie lagen aangebracht met een penseel consolideert asbestkarton 

voldoende voor museaal gebruik: lichte manipulatie (intern transport); tentoonstelling en 

bewaring.  

- Methocel A4C (2% in 80:20 ethanol:water) drie lagen aangebracht met een penseel consolideert 

onbeschadigd asbesttextiel voldoende voor museaal gebruik: lichte manipulatie (intern transport); 

tentoonstelling en bewaring.  

 

Conclusie  
 

De laatste jaren wordt duidelijk dat asbest overal in onze samenleving aanwezig is – zelfs in onze 

erfgoedcollecties. Het is alom bekend dat het ‘wondermateriaal’ van weleer schadelijke gevolgen 

heeft voor de gezondheid, waardoor er steevast voor geopteerd wordt het materiaal uit onze 

omgeving te verwijderen. Maar wanneer het gaat om erfgoedobjecten doen zich enkele problemen 

voor: het materiaal maakt immers vaak intrinsiek deel uit van het object en het verwijderen ervan 

kan leiden tot een verminderde beleving en begrip van het object. Helaas verdwijnen hierdoor vele 

objecten in opslag-, of depotruimtes waar ze, omwille van de veiligheid van de bezoeker, zullen 

blijven. De keuze om het materiaal (gedeeltelijk) te verwijderen kan niet zonder slag of stoot 

worden gemaakt omdat het niet strookt de ethische richtlijnen voor restauratoren. In het kader van 

de onderzoeksgroep ‘Gevaarlijk Erfgoed!’ die is opgericht door ETWIE is daarom dit onderzoek 

uitgevoerd naar het consolideren van asbest in erfgoed. In dit onderzoek is getracht een oplossing 

te vinden om asbesthoudend materiaal in erfgoedobjecten te behouden zonder de gezondheid van 

bezoeker of medewerker in het gedrang te brengen. Een eerste valkuil binnen het project was de 

weinige literatuur en informatie die specifiek over dit onderwerp gaan. Hoewel sporadisch 

onderzoek is verricht naar het behoud van asbest binnen erfgoedcollecties, was dit voornamelijk 

gericht op het verpakken en afsluiten van het asbest.    

 

De eerste stap van het onderzoek was het selecteren van consolidanten waarvan de eigenschappen 

en stabiliteit door restauratoren reeds bekend zijn. Niet onbelangrijk was om op zoek te gaan naar 

producten die voorradig zijn bij gespecialiseerde leveranciers en bijgevolg makkelijk te verkrijgen 

zijn. De selectie van consolidanten gebeurde tevens met het oog op de aangereikte casestudies 
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(niet-hechtgebonden asbestkoord en -karton). De geselecteerde consolidanten zijn vervolgens 

onderworpen aan diverse testreeksen waarbij gebruik is gemaakt van testmaterialen die in 

samenstelling, structuur en uitzicht overeenstemmen met die van de casestudies. Reeds vroeg in 

het onderzoek is gekozen om verder te werken met synthetische acrylaten en cellulose ethers omdat 

deze een beschermende barrière konden bieden zonder het uiterlijk en de structuur van het 

materiaal inherent aan te tasten. Door experimenteel vooronderzoek konden recepturen worden 

bepaald die aansluiten bij het beoogde doel van dit onderzoek [de recepturen en aanmaak procedés 

worden als Bijlage 3 toegevoegd]. Een eerste vaststelling is het gegeven dat geen enkel consolidant 

kon worden aangeduid als ‘wondermiddel’. De keuze voor een type van consolidant is sterk 

afhankelijk van de samenstelling van het originele materiaal en zijn uiterlijke kenmerken. Zo 

beïnvloeden bepaalde consolidanten bv. de structuur en visuele kenmerken van meer poreuze 

materialen zoals textiel waardoor de initiële vorm verloren kan gaan. Op basis van deze vaststelling 

werd vervolgens besloten om per type van materiaal een voorselectie te maken van consolidanten 

en recepturen.   

 

Tijdens de tweede fase van het onderzoek zijn de geselecteerde consolidanten getest op diverse 

parameters die in drie niveaus kunnen worden ingedeeld: (1) materiaal-technisch, (2) esthetisch en 

(3) haalbaarheid.    

 

De materiaal-technische eigenschappen (1) vormen samen de belangrijkste parameter waarbij 

onder meer is gekeken naar het consolidatievermorgen, resistentie onder veroudering, 

doordringingsvermogen en een verhoogde temperatuur en relatieve vochtigheid (RV). Allereerst 

zijn de stalen getest op een verhoogde temperatuur en RV om zo de omgeving van een depot en/of 

opslagruimte na te bootsen. Voor ieder van de consolidanten werd de algemene conclusie gevormd 

dat de resistentie onder invloed van temperatuur en relatieve vochtigheidsgraad goed is. Bij een 

verhoogde RV werden lichte veranderingen in glansgraad en gewicht opgemerkt welke echter niet 

van dusdanige aard zijn dat de consolidanten niet gebruikt zouden kunnen worden. Een opmerking 

die we echter wel maken is dat bepaalde consolidanten op waterbasis zoals Lascaux, kleveriger 

naarmate het langer werd blootgesteld aan een verhoogde RV. Indien geconsolideerde objecten 

zich in een relatief stabiel klimaat bevinden is er weinig risico op veranderingen onder invloed van 

zijn omgevingsfactoren. Bij een volgende test is gekeken naar het doordringingsvermogen: het 

vermogen van het consolidant om in het materiaal te dringen en de vezels aan het substraat te 

binden. Er is vastgesteld dat het doordringingsvermogen onlosmakelijk verbonden is met de 

samenstelling van het originele materiaal. Bij materialen met een hogere densiteit (bv. karton) 
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penetreerde het consolidant minder diep dan bij materialen met een lagere densiteit (bv. textiel). 

Dit betekent echter niet dat het consolidant onbruikbaar is, maar er moet wel rekening mee 

gehouden worden tijdens het consolideren van het asbesthoudend materiaal. Het consolidant zal 

een barrière vormen bij materialen met een hoge densiteit maar vezels kunnen nog steeds vrijkomen 

indien het object beschadigd raakt. Het is tevens van belang om het asbesthoudend materiaal 

rondom iedere zijde te consolideren, met name wanneer we te maken hebben met materialen van 

een afzienbare dikte. De laatste en belangrijkste materiaal-technische parameter is het 

consoliderend vermogen van het product: het vermogen om de vezels te binden aan het substraat. 

Een algemene conclusie die we hierbij konden vormen was dat één laag voor vrijwel ieder materiaal 

onvoldoende bleek. Om het consoliderend vermogen te verbeteren dienen minimaal twee tot drie 

lagen te worden aangebracht. Consolidanten in deze fase die een goed vermogen vertoonden 

waren: Klucel G, Methocel 4AC, Plexigum, Aquazol en Foster. We merken hier echter op dat er 

steeds in zekere mate vezels kunnen vrijkomen bij hevige manipulatie. Aandachtig te werk gaan en 

enige oplettendheid blijft de boodschap wanneer wordt omgegaan met asbesthoudend materiaal.  

 

Vervolgens zijn de (2) uiterlijke kenmerken van het consolidant bestudeerd en beoordeeld op 

verschillende vlakken: glans, kleur, afmetingen en textuur. Volgens de ethische codes dient het 

uiterlijk van een erfgoedobject zo min mogelijk aangetast te worden om de originele beleving van 

het object te behouden. Binnen dit onderzoek staat het vermogen om de vezels te binden echter 

voorop waardoor een lichte visuele verandering als aanvaardbaar wordt beschouwd indien het 

consolidant zijn beoogde doel haalt. Onwenselijke resultaten zijn tijdens het vooronderzoek reeds 

vastgesteld waarna de recepturen of producten zijn aangepast. Bijgevolg zijn de resultaten in deze 

fase doorgaans goed, zo zijn er bijvoorbeeld weinig veranderingen in de glansgraad door toevoeging 

van het consolidant, tenzij aangebracht in meerdere lagen. Dit is tevens vastgesteld bij de kleur, 

waarbij meerdere lagen van het product een verdonkering van het materiaal teweegbracht. De 

textuur veranderde vooral bij het textiel: het wordt gladder en vlakker en verliest aan soepelheid. 

 

Een laatste niveau binnen het onderzoek is de (4) haalbaarheid van de methode. Het doel van dit 

onderzoek is immers om een praktische methode aan te reiken voor medewerkers van diverse 

erfgoedinstellingen. Omwille van deze reden zijn consolidanten en toeslagstoffen geselecteerd die 

bij leveranciers of webshops in restauratiematerialen verkrijgbaar zijn. De kosten en 

droogstofgehalte zijn gemeten en beoordeeld. Hoewel sommige producten duurder zijn dan 

anderen wordt het toch aangeraden de vooropgestelde consolidanten te hanteren zoals aangegeven 

in de beslissingsboom [zie Bijlage 4]. De keuze voor een ander consolidant/toeslagstof of het sterk 
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verdunnen van het product om kosten te drukken wordt sterk afgeraden. Het wordt aanbevolen 

de recepturen te hanteren zoals aangegeven. Let op dat bepaalde van deze recepten weinig 

preparatietijd nodig hebben terwijl anderen 24 u voorafgaand aan behandeling geprepareerd dienen 

te worden. Het prepareren van de recepten vereist eveneens enige voorzichtigheid met betrekking 

tot de eigen veiligheid. Tot slot is het niet onbelangrijk te vermelden dat de voorgeschreven 

recepten slechts een bepaalde houdbaarheidstijd hebben. Zo kunnen organische solventen 

doorheen de tijd verdampen waardoor de verhoudingen niet langer kloppen en bijgevolg een 

andere invloed hebben op het materiaal. 

 

Na evaluatie van de diverse parameters werd uiteindelijk een methode geselecteerd voor ieder van 

de casestudies. Voor het asbestkarton kan gebruik worden gemaakt van Klucel G (3% in ethanol) 

welke in drie lagen moet worden aangebracht met behulp van een penseel. Klucel G is toegepast 

op het asbestkarton van de onderzetter en het strijkijzer. Uit de stress tests is gebleken dat deze 

methode de vezels voldoende consolideert voor museaal gebruik.  

 Voor het asbesttextiel werd Methocel 4AC (2% in 80:20 ethanol:water) geselecteerd welke net 

zoals Klucel G voor het karton een goed consoliderend vermogen vertoond zonder aantasting van 

het visuele aspect. De Methocel is in drie lagen aangebracht op het asbestgordijn met behulp van 

een penseel. Uit de stress tests is gebleken dat deze methode de vezels voldoende consolideert 

wanneer het textiel intact is. Waar het textiel is beschadigd (gescheurd, draden komen los) komt er 

nog wel asbest vrij bij het kleefmonster op het materiaal.   

 

Verder onderzoek   

Dit onderzoek heeft een eerste aanzet gegeven tot het consolideren van asbesthoudend materiaal 

in erfgoedobjecten. Het is een praktisch onderzoek waarvan het doel was om zoveel mogelijk 

consolidanten te testen op verschillende soorten asbest. In dit onderzoek zijn de consolidanten 

getest op testmateriaal (niet- asbesthoudend). Om accuratere resultaten te verkrijgen is het mogelijk 

om op asbest zelf te testen. Hiervoor moeten echter goede en veilige omstandigheden worden 

gecreëerd. Ook moet er dan voldoende asbest worden voorzien om de testen op uit te kunnen 

voeren. Dit soort onderzoek is niet eenvoudig uit te voeren en moet goed voorbereid worden in 

samenwerking met asbestspecialisten. Ook de veiligheid binnen musea en ateliers waar de 

consolidatie uitgevoerd wordt moet worden gewaarborgd. Om de veiligheid te kunnen garanderen 
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moeten protocollen en richtlijnen worden opgesteld zodat de uitvoerders weten hoe ze hier mee 

om moeten gaan.  

Naast het testmateriaal kunnen de consolidanten zelf ook nog verder worden onderzocht. Zo 

kunnen de consolidanten met goede resultaten aan verdere tests worden onderworpen. Een van 

deze onderzoeken is het vacuümtrekken voor een betere impregnatie te bekomen. Zo kan de 

foutmarge worden vergroot door de testen op meerdere stalen uit te voeren en kunnen de recepten 

verder worden geoptimaliseerd. Ook kan het onderzoek worden uitgebreid naar het consolideren 

van hechtgebonden asbestmateriaal. Een gevoelig onderdeel bij het consolideren van asbest is 

tevens de reversibiliteit van de behandeling. Reversibiliteit is een belangrijk ethisch principe 

waaraan behandelingen zoveel mogelijk moeten voldoen. In verder onderzoek kan hier mee 

aandacht aan besteed worden.  

Belangrijk bij het consolideren van erfgoedobjecten is de conditie van het materiaal. De testen zijn 

uitgevoerd bij optimale conditie. Echter, in de praktijk zullen veel objecten zijn vervuild en/of 

beschadigd. Hoe reageert het consolidant hierop? Bindt het de vezels voldoende als er een scheur 

in het materiaal zit? Deze vragen moeten in de toekomst nog verder worden onderzocht om 

sluitende antwoorden te bieden.   

Dit maakt dat dit onderzoek nog maar het begin is van wat hopelijk een nieuwe golf in onderzoek 

naar de conservatie van asbest betekent. Zo kunnen wij als restauratoren bijdragen aan het 

asbestveilig maken van België in het algemeen en erfgoedinstellingen in het bijzonder! 

  



 

74 
 

Bibliografie  
 

Brandi, C., Theory of Restoration. Firenze: Nardini Editore, 2005. 

 

Breidenstein, I., “The Use of Aquazol® 500 as a Reversible Infilling Material for European 

Lacquer: A Case Study”, Studies in Conservation 64:1 (2019): 184-196. 

 

Caple, C., Conservation Skills: Judgment, method and decision making. Londen; New York: Routledge, 

2000. 

 

Dalewicz-Kitto, S., Marston, H., “Asbestos in the collection of the Royal Armouries and the 

conservation of a First World War German gasmask” Arms & Armour, 13:2 (2016): 177-189. 

 

Deucher, V., Moore, T., Hemlin, S., “Access Denied: Asbestos Contamination as Catalyst and 

Hindrance to Collection Retrieval and Preservation” Journal of the American Institute for 

Conservation, 39:1 (2000): 75-84. 

 

Ebert, B., Singer, B., Grimaldi, N., “Aquazol as a consolidant for matte paint on Vietnamese 

paintings”, Journal of the Institute of Conservation 35:1 (2012): 62-76. 

 

Hedlund, H.P.,  Johansson, M., “Prototypes of Lascaux’s medium for consolidation. 

Development of a new custom-made polymer dispersion for use in conservation”, Restauro, 6 

(2005). 

 

Hill Stoner, J., Rushfield, R., Conservation of Easel Paintings. Routledge: 2013. 

 

Horie, C., Materials for Conservation - Organic consolidants, adhesives and coatings. Butterworths: 1990. 

 

Hummert, E., Henniges, U., Potthast, A., “Stabilisation treatments with aerosols: evaluating the 

penetration behaviour of gelatine and methylcellulose”, Restaurator 34:2 (2013): 134-171. 

 

Munoz Vinas, S., Contemporary Theory of Conservation. London and New York: Routledge, 2005. 

 

Strong, D.T., Turnbull, R.E., Markwitz A., “Managing hazardous materials in New Zealand’s 

National Petrology Reference collection” New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 61:4 (2018): 

562-569. 

 

Villers, C., “Post Minimal Intervention”, The Conservator 28:1 (2004): 3-10. 

 

Vinçotte, A., Beauvoit, E., Boyard, N., Guilminot, E., “Effect of solvent on PARALOID B72 

and  B44 acrylic resin used adhesives in conservation”, Heritage Science 7:42 (2019). 

 
 

 



 

75 
 

Bijlages 
C

h
e
m

is
c
h

e 
e
n

 
fy

si
sc

h
e
 

e
ig

e
n

-
sc

h
a
p

p
e
n

 

F
o

st
er

 3
2
-6

1 
A

q
u

a
z
o

l 
M

e
th

y
l-

 
c
e
ll

u
lo

se
 

K
lu

c
e
l 

G
 

P
a
ra

lo
id

 B
7
2
 

L
a
sc

a
u

x
 

P
le

x
to

l 
D

 4
9
8 

P
le

x
ig

u
m

  
P

Q
 

6
11

 

p
H

 
  

N
eu

tr
aa

l 
N

ie
t 

b
ek

en
d
 

p
H

 5
,0

-8
,5

 
5
,5

 -
 8

 
8
.4

 +
/

- 
0
.2

 
9
.0

 +
/

- 
0
.5

 
N

ie
t 

b
ek

en
d
 

V
is

c
o

si
te

it
 

  
V

ar
ia

b
el

 
  

4
0
0
 c

P
s 

b
ij 

2
%

 o
p

lo
ss

in
g 

 1
2
5
-4

5
0
 c

p
s 

in
 

2
%

 s
o

lu
ti

o
n

 
 

2
0
0
-5

0
0
 m

P
a.

s 
3
-1

0
 

P
as

  
(2

0
°C

) 
N

ie
t 

b
ek

en
d

  

K
le

u
r 

e
n

 g
la

n
s 

T
ra

n
sp

ar
an

t 
T

ra
n
sp

ar
an

t,
 

gl
an

s 
zo

al
s 

gl
as

 
  

  
K

le
u
rl

o
o
s,

 l
ic

h
t 

gl
an

ze
n

d
  

W
it

, 
m

el
k
ac

h
ti

g 
 

W
it

, 
m

el
k
ac

h
ti

g
  

K
le

u
rl

o
o
s 

G
la

st
ra

n
si

ti
e
-

te
m

p
er

a
tu

u
r 

  
  

  
  

4
0
° 

C
  

 
1
3
° 

C
  

 

D
ro

o
g

ti
jd

/
u

it
h

a
rd

in
g

st
ij

d
 

 <
 1

 u
u
r 

 
  

  
A

fh
an

k
el

ijk
 v

an
 

to
es

la
gs

to
f 

 
 

 

O
p

lo
sb

a
a
r-

h
e
id

 
 W

at
er

 
W

at
er

, 
et

h
an

o
l, 

ac
et

o
n

 
W

at
er

 
E

th
an

o
l/

is
o

p
ro

p
an

o
l 

K
et

o
n

en
/

es
te

rs
A

ro
m

at
is

ch
e 

en
 

ge
ch

lo
re

er
d
e 

k
o

o
lw

at
er

-
st

o
ff

en
  

W
at

er
 

W
at

er
 

S
h

el
ls

o
l 
T

, 
ac

et
o

n
, 
W

h
it

e 
S
p

ir
it

 

V
o

rm
 

V
lo

ei
st

o
f 

G
el

e 
k
o

rr
el

s 
W

it
 p

o
ed

er
 

W
it

te
 k

o
rr

el
s 

T
ra

n
sp

ar
an

te
 

k
o

rr
el

s 
V

lo
ei

st
o

f 
 

V
lo

ei
st

o
f 

P
el

le
ts

 

R
e
ve

rs
ib

il
it

e
it

  
S
te

rk
e 

m
id

d
el

en
 z

o
al

s 
xy

lo
l 

W
at

er
 e

n
 

so
lv

en
te

n
 

(a
ce

to
n

) 
W

at
er

 
 W

at
er

 

K
et

o
n

en
/

es
te

rs
A

ro
m

at
is

ch
e 

en
 

ge
ch

lo
re

er
d
e 

k
o

o
lw

at
er

-
st

o
ff

en
  

E
st

er
s,

 
ar

o
m

at
en

, 
ac

et
o

n
, 
et

h
yl

 
m

et
h

yl
 k

et
o

n
 

 

E
st

er
s,

 k
et

o
n

en
 

en
 g

ec
h

lo
re

er
d
e 

k
o

o
lw

at
er

-
st

o
ff

en
 

T
o

x
ic

it
e
it

 
W

ei
n

ig
 t

o
xi

sc
h

  
N

ie
t 

to
xi

sc
h

 
 N

ie
t 

to
xi

sc
h

 
N

ie
t 

to
xi

sc
h

 
W

ei
n

ig
 t

o
xi

sc
h

 
W

ei
n

ig
 t

o
xi

sc
h

 
 

W
ei

n
ig

 t
o

xi
sc

h
 

Bijlage 1: Eigenschappen consolidanten 
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Bijlage 3: Aanmaakprocedés en recepten consolidanten  
 

Methylcellulose 

2% Methocel A4C in 80:20 ethanol:water  

1. Weeg de Methocel in de pot waarin je het mengsel gaat maken. Gebruik hiervoor een 

weegschaal die minimaal op de gram meet. 

2. Meet de ethanol af in een maatbeker. Giet de ethanol bij de Methocel en roer goed zodat 

het poeder zich door het mengsel verspreid.  

3. Meet het water af en giet bij het mengsel terwijl je goed roert. Bij toevoeging van het 

water zal het mengsel stroperiger (viskeuzer) worden.  

4. Het mengsel is direct klaar voor gebruik.  

Klucel G  

3% Klucel G in ethanol 

1. Weeg de Methocel in de pot waarin je het mengsel gaat maken. Gebruik hiervoor een 

weegschaal die minimaal op de gram meet. 

2. Meet de ethanol in een maatbeker en giet bij het poeder. Roer goed en laat 24 staan.  

3. Roer voor gebruik nog eens goed door.  

Lascaux  

Lascaux- Medium for Consolidation met 20% water 

1. Meet de hoeveelheid Lascaux af in een maatbeker.  

2. Meet 20% van deze hoeveelheid af in water en roer dat door de Lascaux. 

3. Het mengsel is direct klaar voor gebruik.  

Plextol 

Plextol D498 met 50% water  

1. Meet de hoeveelheid Plextol af in een maatbeker.  

2. Meet 20% van deze hoeveelheid af in water en roer dat door de Plextol 

3. Het mengsel is direct klaar voor gebruik.  

Aquazol  

10% Aquazol 200 in water  

1. Weeg de Aquazol in de pot waarin je het mengsel gaat maken. Gebruik hiervoor een 

weegschaal die minimaal op de gram meet. 

2. Meet het water af in een maatbeker, giet bij de Aquazol en roer goed door.  

3. Laat 24u staan en roer goed door voor gebruik.  

Plexigum  

10% Plexigum PQ611 in Aceton  

1. Weeg de Plexigum in de pot waarin je het mengsel gaat maken. Gebruik hiervoor een 

weegschaal die minimaal op de gram meet.  

2. Meet de aceton af in een maatbeker, giet bij de Plexigum en roer goed door.  

3. Laat 24u staan en roer goed door voor gebruik.  
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Paraloid B72  

15% Paraloid B72 in 50:50 aceton:ethanol  

1. Weeg de Paraloid in de pot waarin je het mengsel gaat maken. Gebruik hiervoor een 

weegschaal die minimaal op de gram meet.  

2. Meet de aceton en ethanol af in een maatbeker, giet bij de Paraloid en roer goed door.  

3. Laat 24u staan en roer goed door voor gebruik.  

 

Foster 32-60  

1. Direct klaar voor gebruik.  
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Bijlage 4 - Beslissingsmodel asbest consolidatie 
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Bijlage 5 – Lijst met leveranciers 
 

Materiaal Leveranciers  

Methocel A4C Caldic 

Klucel G Labshop 

Plextol Deffner en Johann 

Plexigum Labshop 

Aquazol 200 Kremer 

Paraloid B72 Labshop 

Foster Via ETWIE 

Ethanol Acros Organics 

Aceton Fisher 

Shellsol T Labshop 
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Bijlage 6 – Analyserapporten kleefmonsters  
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