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Met goed schoonmaken bedoelt Monumentenwacht niet: poetsen tot het voorwerp 

er als nieuw uitziet, maar wel: vuil wegnemen om verdere schade zoals corrosie te 

voorkomen. 

Droog reinigen houdt in dat stof, vuil en gruis op het oppervlak worden weggenomen.

Lees meer in de onderhoudsbrochure Onderhoud van metaal in het interieur (gratis te 

downloaden op www.monumentenwacht.be/publicaties).

wat doen? 
voorbereiding
Trek handschoenen aan van katoen of nitril voordat u begint, want vingerafdrukken etsen 

zich in het metaal 1. Ondersteun het voorwerp goed, bijvoorbeeld met een kussen. 

Gladde voorwerpen 
Gladde metalen voorwerpen veegt u schoon met een eenvoudige katoenen doek.

versieringen in reliëf
Bij voorwerpen met versieringen in reliëf is het beter om te borstelen. Gebruik een 

zachte borstel om het stof tussen de ornamenten weg te borstelen 2.

Wanneer er veel stof en vuil aanwezig zijn, verwijdert u die best met een stofzuiger. 

Gebruik indien mogelijk een lichte handstofzuiger of een museumstofzuiger en anders 

een gewone stofzuiger en borstel naar de mond toe. Span een gaasje over de stofzuiger

mond om te voorkomen dat losse stukjes worden meegezogen.

Aangekoekt vuil 
Aangekoekt vuil en stof kunt u voorzichtig trachten weg te halen met aromaatvrije 

white spirit of ethanol op een wattenstaafje. Gebruik dit zeker niet op geverniste en 

beschilderde metalen voorwerpen.  

wat nodig? 
— handschoenen van katoen of nitril 3

— nietpluizende katoenen doek
— zachte fijne borstel met paarden, marter of dasharen of makeupkwasten 4

— stofzuiger
— gaasje om over de stofzuigermond te spannen
— wattenstaafje of satéstokje omwikkeld met watten
— aromaatvrije white spirit of ethanol

wanneer / hoe vaak? 
Hoe vaak dit moet gebeuren, is afhankelijk van de bewaaromstandigheden (stofvrij of 

niet, vochtig of niet) en van het gewenste resultaat. Voor de goede bewaring van de 

objecten volstaat het doorgaans om een of tweemaal per jaar droog te reinigen.

1 Vingerafdrukken

MetAlen voorwerpen drooG reiniGen 

objecten in MetAAl

2 Afstoffen met zachte borstel 

4 Zachte borstels

3 Handschoenen van katoen of nitril

http://www.monumentenwacht.be/publicaties/onderhoud-van-metaal-het-interieur
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welke elementen? 
De methode is geschikt voor alle metalen voorwerpen. Bij geverniste en beschilderde 

metalen voorwerpen is dit de enige veilige methode om zelf te reinigen.

wat vermijden? 
water 
Vermijd water voor het onderhoud van metalen voorwerpen; het veroorzaakt corrosie.

poetsmiddel op afwerkingslagen 
Gebruik nooit poetsmiddelen op beschilderde, geverniste, vergulde of verzilverde 

metalen voorwerpen. Die doen deze beschermende afwerkingslaag immers afslijten, 

waardoor er snel opnieuw vervuiling en corrosie optreden. 

Solvent op bepaalde afwerkingslagen 
Gebruik geen white spirit of ethanol op geverniste en beschilderde metalen voorwerpen.
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