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imatge abans

num. inventari Vidre secció Art

matèria Vidre

tècnica
Vidre bufat en un motlle

tema

conservació Ruinós

objecte Copa   nº inv. (26706) sèrie

cronologia
s. XIX

tipologia
títol

autor,
taller signat,

marques

estil,
cultura

propietari Museu de Menorca

restauracions si

imatge després

examen organolèptic i diagnòstic
Copa amb dipòsit acampanat, tija balustrada i peu cupuliforme amb marca de puntill polida. Presentava el peu
trencat degut a un cop que va rebre la peça, Fruit d'aquest es va fragmentar la base an 5 troços i algunes
petites esquerdes. En els talls de fractura hi havia restes d'adhesiu el que vol dir que ja havia estat enganxada
amb anterioritat.

mides D. base 10,2 cm.
Al. 22,7 cm.
D. vora  8,9 cm.

marques, signatura

email



condicions indispensables després del tractament

20º - 25º T 55 - 60% HR

tel 971350955

entregat per Museu de Menorca data entrega 15/9/2015

data de tornada 12/11/2015inici tractament 25/9/2015 final tractament 9/11/2015

desinfecció/desacidificació

consolidació suport/estabilització

2- S'han enganxat els fragments i petites esquerdes a la resta de la copa amb un adhesiu  a base de cianoacrilato que no
deixa restes.

fixació capa pictòrica

neteja

1- Neteja de les restes d'adhesiu amb l'ajut de bisturí i disolvents.

sistema de presentació/reintegració

3-Després de enganxar els troços, vam veure que  faltava un fragment, segurament perdut quan es va trencar la copa per
primera vegada. Degut a que la peça es completament trasparent, en el cas de refer-ne el buit amb una resina pot esser
que aquest quedi opàc. Per aquest motiu s'ha deixat sense reintegrar.
Per mesures de seguretat de la peça, s'aconsella guardar-la embalada i en horitzontal.

eventuals fallades postractament

PROCÉS CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

adreça Avda Dr Guardia  s/n



fotos complementaries


