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Állapotfelmérés:
Magastámlás, henger kartámaszos, dohányszinű
textillel telekárpitozott, alulhevederezett fotel. Első
lábai esztergáltak, hátsó lábai enyhén kihajlóak,
hengeres kivitelűek, politúrozottak és görgőzöttek.
A kávát alul körben, a lábakat részben takaró, selyem rojt szalag díszíti, ami a hátsó oldalon részben
hiányzik. A kartámasz elején, és a háttámla élein
és felső oldalain varrott zsinórdísz, helyenként szakadt, kibomlott, hiányos. A fotel több helyen erősen
kopott, szennyezett, a borító textilen szakadások,
feslések, foltok, hiányok – a gyakori használat és a
korábbi javítások nyomaival. A korpusz szerkezete
ép. A tárgyalkotó anyagok elöregedettek, a hevederezés esetében a rugónyomás használat nélkül

is erősen terheli a néhol már kishíján leszakadt
szögezésű hevedereket. A lábak görgői elhasználódtak, rögzítésük kilazult, az egyik görgő díszített
zárógyűrűje levált, a görgő kilazult, részben letört.
Elvégzett beavatkozások:
– Dokumentáció készítése az összes munkafolyamat alatt.
– Anyagvizsgálatok – kárpit és zsinórozás viselkedése tisztító-, és konzerválószerekkel szemben,
a lábak fényezésének állapota, görgők korróziója.
– A korpusz állapotának, megtartásának vizsgálata.
– A tárgy lehetőség szerinti teljes portalanítása.
– A kárpit anyagának és a zsinórozás tisztítása.
– A lábak tisztítása, a jobb hátsó lábra festett, és
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esztétikailag rendkívül zavaró egykori leltári szám
eltávolítása, a fényezés rekonstrukciója.
– A szerkezeti és tömő, díszítőanyagok fertőtlenítése, megelőző kártevővédelme.
– Szükséges szerkezeti megerősítések - a bal első
láb enyvezése a korpuszhoz, a már-már leszakadó
hevedereket terhelő feszítő igénybevétel kiváltása
segédhevederekkel.
– A kárpit hiányainak pótlása, szakszerűtlen javításainak korrekciója, restaurálása. A zsinórdíszítés
rekonstrukciója. A lábak és a görgők restaurálása,
a görgők hiányzó részeinek, ill. az esztétikailag zavaró elemeinek pótlása-cseréje. A tárgy konzerválása.

Anyagjegyzék:
textil tisztítása: zsíralkoholszulfát
fényezett fa: alkohol, Kromofág (10% metanol,
85% diklór-metán)
festéknyomok: aceton és butil-acetát változó
arányú keveréke
korpusz szerkezeti megerősítése: polivinil acetát alapú ragasztó
megelőző kártevővédelem: 1-etinil 2 metilpent
2 enil 2,2 dimetil - 3-(2- metilprop-1 -enil) ciklo
propánkarboxilát, empentrin, Preventol
görgők tisztítás, konzerválás, ragasztás: kénsav
és foszforsav, paraloid, epoxi (UHU Plus)

Az elvégzett beavatkozások 46 munkaórát vettek
igénybe.
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