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Restauratieverslag

voor het Historisch Genootschap Lochem
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Restauratieverslag voor het Historisch Genootschap Lochem

In uw opdracht gerestaureerd:

2 schotels, die gemaakt zijn bij
Plateelbakkerij RAM te Arnhem
(opgericht in 1921, gesloten in 1969)

ter gelegenheid
van het 700-jarig bestaan

van de Gemeente Lochem.

De doorsnee van de schotels is 44 cm.
De ene met het oude stadhuis van Lochem,

de andere met het wapen van Lochem.

Deze schotels kwamen in handen van het Historisch Genootschap Lochem.

De schotels waren ooit gebroken en slecht gelijmd.

De schotels zijn door mij losgemaakt, oude lijmresten verwijderd,
gereinigd, opnieuw gelijmd, en de breuken

zo onzichtbaar mogelijk gerestaureerd.

In dit foto-verslag zijn de stappen te volgen van het restauratie-proces.
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De restauraties zijn geheel reversibel, d.w.z. dat de restauraties
altijd weer ongedaan gemaakt kunnen worden.

Reiniging: met Bio 2000.
Lijmen: met cyaanacrylaat.

De breuk-naden worden met een laagje plamuur overdekt,
daarna geschuurd en gepolijst, dan op kleur gespoten,

vervolgens wordt de decoratie weer ingeschilderd, en als
laatste het geheel gelakt om de glazuurlaag weer aan te vullen.

Voor onderhoud: de schotels uitsluitend voorzichtig droog
afstoffen, met een zachte doek, niet afwassen.

                                                                             Noor Camstra
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De 2 losgeweekte en gereinigde schotels
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  De gelijmde en geplamuurde breuklijnen
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De geschuurde en gepolijste breuklijnen
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De voorkanten van de schotels
ingeschilderd en gelakt
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De achterkanten van de schotels
geplamuurd, geschuurd en gelakt
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