Instructiekaart 4: Zegelstaarten van charters monteren
In deze instructiekaart wordt niet de methode met de melinex stroken beschreven. Gebruik hiervoor
instructiekaart 3 “charters monteren”. Hieronder wordt beschreven hoe je zegelstaarten vast kunt zetten met
lokaal opgelichte stukjes karton (bovenste laag van het golfkarton van de berging). Ook kunnen zegelstaarten
vastgezet worden door de zegels te voorzien van vilten zegelbergingen en deze vast te lijmen aan de berging.
De hieronder beschreven manier van vastzetten kan alleen toegepast worden op golfkarton en niet op het
massieve museumkarton.

Belangrijke algemene informatie:




De wassen zegels aan de zegelstaarten zijn zeer kwetsbaar, ondersteun ze met één hand bij het
positioneren in de berging. Houd het charter met de andere hand vast.
Houd charter en gereedschap goed gescheiden op je werktafel.
Maak nooit sneden in de berging terwijl het charter nog in de berging ligt! Plaats het charter bij voorkeur
op een andere tafel tijdens dit soort werkzaamheden.

Benodigde materialen:









scalpel
priem
liniaal
(vul)potlood (scherp punt)
dunne RVS spatel
zegelberging (div. maten)
vilten rondjes (div. maten)
lijm: KLUG Dispersion Klebstoffe für die Foto Archivierung (art. nr.
0199) of Evacon R (van Conservation by Design via Larson Juhl)

Stappen:
zegelstaarten vast zetten met opgelichte stukjes karton van de berging
1. bepaal het soort:
a. strookje waar de staart onderdoor gehaald kan worden. Deze manier kan alleen bij een uiteinde
van een zegelstaart, en alleen als dat uiteinde stevig genoeg is.
b.

half rondje/ driehoekje waaronder de staart gehaakt kan worden. Deze kan boven een zegel en
onder een zegel toegepast worden, links of rechts of allebei (boven en onder zegel)
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2.

teken de gewenste positie af m.b.v. een priem prikje, dit ronde prikje voorkomt tevens verder uitscheuren.
Dit doe je op hetzelfde moment als het aftekenen van de positie van de sneden voor de melinex stroken
om het charter vast te zetten.

3.

verwijder het charter uit de berging.

4.

teken de vorm met een licht potlood streepje af indien het een half rondje/ driehoekje etc. betreft.

5.

snij de vorm (strookje met een liniaal) met een scalpel (lichte druk) in de bovenlaag van het golfkarton van
de berging.

6.

licht met de dunne RVS spatel het uitgesneden stukje bovenlaag op, niet omvouwen.
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7.

plaats het charter terug in de berging, zet de melinex stroken vast en positioneer de staart(en).

8.

plaats een geschikte maat vilten rondje (zie afb. hieronder) onder het zegel. Sla de zegelstaart voorzichtig
om (houd de staart daar “vast” met een klein gewichtje) en lijm het rondje vast met een klein beetje lijm,
laat even onder gewicht drogen.

9.

plaats de zegelstaart(en) onder de opgelichte stukjes.

vilten rondje onder een zegel.

zegel in zegelberging, staarten verder
niet vastgezet.
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