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BENODIGDHEDEN

-specifieke plasticfolie die geen zuurstof doorlaat
-sealapparaat
- schaar om plasticfolie op maat te snijden
- rekenmachine om aantal absorbers te berekenen
- zuurstofabsorbers (vb. Ageless)
- deken, polyethyleenfolie en dergelijke voor zachte ondergrond
- polystyreen, polyesterfiber, polyethyleenfolie, zijdepapier,… om uitstekende delen van het voorwerp te
bufferen
- zuurvrij zijdepapier, tyvek, … om voorwerp te bedekken
- klemmetjes om bij grote formaten folie bij voorbereiding op zijn plaats te houden
OPEN DE ZAK MET ABSORBERS PAS ALS U KLAAR BENT OM DE GEHELE ZAK AF TE SLUITEN

VOORZORGSMAATREGELEN

Het plastic van de zakken kan vrij makkelijk beschadigen.
Zorg daarom:







Voor een gladde, zachte ondergrond om op te werken (tafelblad met deken en folie afdekken)
Dat er geen scherpe voorwerpen in de buurt van het plastic liggen (scharen, naalden, O2-meter)
Dat je geen sieraden met scherpe uitsteeksels draagt
Dat je reeds gesealde zakken vlak neerlegt op een veilige plek
Dat de plaats waar de ingepakte voorwerpen komen te liggen geen schade kan veroorzaken
Dat er aan het voorwerp zelf geen sterke uitsteeksels zitten, maak die onschadelijk met
bijvoorbeeld blokjes polystyreen (vaak is het handig blokjes schuim aan de binnenkant met
plakband tegen de zak te plakken). Polyethyeenfolie, katoen, zijdepapier,… kunnen ook helpen bij
voorwerpen zonder scherpe uitsteeksels

Voorwerp gewikkeld in polyesterfiber om te voorkomen dat uitstekende delen gaatjes maken in
de folie
Om hanteren van het voorwerp tot een minimum te beperken kan het worden ondersteund,
bijvoorbeeld door het op een kartonnen ondergrond of in een krat te leggen.

SEALEN

De seal is een zwakke plek in de zak voor wat betreft het naar binnen kunnen lekken van zuurstof. Zorg
daarom altijd dat je zo breed mogelijke folie hebt (of kant en klaar voorgesealde grote zakken) zodat je
zelf zo min mogelijk hoeft te sealen.
Probeer het maken van seals te reduceren door één lang stuk folie dubbel te vouwen in plaats van twee
stukken op elkaar te sealen.
Het best is een seal van circa 1 cm breed. Heb je een smallere sealband, zet dan 3 seals naast elkaar.
Zorg bij het sealen dat de stukken folie met de binnenkanten op elkaar liggen. Dat is namelijk de
polyetheenkant die smelt en plakt, de buitenkant smelt meestal niet.
Zorg dat de stukken folie recht en helemaal vlak op elkaar liggen. Er mogen geen vouwen in zitten.
Zet de sealer niet te heet en niet te lang aan, dan smelt de folie en maak je gaatjes.
Voorkom dat er luchtkanaaltjes in de seal zitten.
Een goede seal heeft het patroon van de sealband in zich staan, is regelmatig, zonder kanaaltjes en
vouwen. Als je aan het plastic trekt, mag de seal niet loslaten. Bij een goede seal trek je de folie uit elkaar
maar niet de seal.

Voorbereiding: sealen zak

ZAKKEN MAKEN

De benodigde breedte van de folie is de breedte van het voorwerp, inclusief verpakking of steun, plus de
hoogte van het geheel
en 10 cm extra voor het sealen. Voor de lengte geldt hetzelfde.

Voorbereiding dichtsealen zak met klemmetjes (voorwerpen met groot formaat)

Seal de folie tot een zak die aan drie zijden is gesloten.

Dichtsealen aan drie zijden

Plaats het voorwerp voorzichtig in de zak, voorkom beschadiging aan de folie of werk bij grote formaten
met een envelop


Grote formaten: twee vellen plasticfolie over elkaar met = oppervlakte, dichtsealen aan één kant, als
envelop: folie ligt onder en boven voorwerp
Seal de vierde zijde dicht maar laat een opening van 15 cm over om de zuurstofabsorbers toe te kunnen
voegen.
OPEN NU PAS DE ZAK MET ABSORBERS EN STOP ZE IN DE ANOXIEZAK. Overhaast je niet, maar probeer de
zak binnen de 15 minuten in helemaal dicht te sealen. Heb je absorbers teveel, seal ze dan weer in een
zak zodat ze bij een volgende behandeling kunnen dienen.

Vermijd contact tussen de absorbers en het voorwerp. De reactie geeft in het begin warmte vrij waardoor
condensatie kan optreden (neerslaan water op voorwerp) en de absorbers warmte afgeven.

Absorbers in kousen van katoentricot om contact met voorwerp te vermijden

SPOELEN

De snelste manier om een zak te spoelen is om hem op te blazen met stikstof en vervolgens leeg te
drukken met een stofzuiger of pompje leeg te zuigen. Na 3 tot 4 keer is de meeste zuurstof uit de zak en
houd je 3-5 % O2 over. Leegzuigen met een stofzuiger alleen helpt eveneens.

Leegzuigen zuurstof met stofzuiger

Hou er rekening mee dat massief houten voorwerpen veel zuurstof bevatten. Je zal zien dat de
zuurstofconcentratie na enige tijd oploopt omdat die zuurstof vrij komt. Daar houd je met het toevoegen
van absorbers rekening mee.

ZUURSTOFABSORBERS

Als de zak met stikstof is gespoeld, voeg je de zuurstofabsorbers toe om de nog aanwezige zuurstof en om
eventueel naar binnen lekkende zuurstof weg te vangen. Als je met Ageless werkt, dan vangt 1 zakje
Z1000 1 L zuurstof weg, of de hoeveelheid zuurstof in 4.9 L gewone lucht (daar zit 20.8 % zuurstof in).
Voor lekkage van zuurstof door folie en seals houden we een leksnelheid van 50 ml/m2/24 uur aan. De
benodigde hoeveelheid bereken je als volgt:






Bepaal het volume van de zak (40 x 50 x 10 cm3 = 20 l)
Meet de restconcentratie zuurstof in de zak na spoelen (5%)
In 20 l met 5% O2, is dus nog 1 l O2 over, om die weg te vangen is 1 zakje Ageless Z1000 nodig.
Bepaal het totale oppervlak aan folie (50 x 120 cm2 = 0.6 m2)
Met een leksnelheid van 50ml/m2/ 24 uur en een behandelingsduur van 30 dagen, lekt er
0.6x50x30 = 0.9 l zuurstof naar binnen, dus daar is nog 1 zakje Ageless Z 1000 voor nodig.
In totaal moet je dus twee zakjes toevoegen.

Zuurstofabsorbers

TENSLOTTE

Seal de zak dicht en leg hem in het depot of in de behandelruimte.
Blijf voorzichtig met het ingepakte voorwerp omgaan om beschadiging te voorkomen.
Meet gedurende de eerste dagen de zuurstofconcentratie iedere ochtend en avond om te controleren of
die afneemt tot het gewenste niveau van minder dan 1 %. Dit kan een paar dagen duren. Daarna kun je
eens per week meten om de behandeling in de gaten te houden.

Het zuurstofgehalte kan je ook in het oog houden met de Ageless oxygen eye die je mee insealt (zie ook
aflevering Insecten en schimmels, Verzekerde bewaring).

Zakt de zuurstofconcentratie niet of blijft hij steken op een hoog niveau, dan is er iets verkeerd met de
zak. Kijk of er barstjes of vouwen in de folie zitten en plak die dicht met helder plakband. Controleer de
seals. Desnoods kun je een tweede zak om de eerste heen sealen. Dan spoel je de eerste zak nog een
keer door met stikstof en voeg een extra zakje Ageless toe voordat je hem dichtsealt. Vervolgens spoel
je de tweede zak door, doe daar een zakje een zakje Ageless in en seal die ook dicht.

REKENVOORBEELD

Volume van de zak: …………………….x……………………x…………………….cm3
Delen door 1000 = ………………………..l

Zuurstofconcentratie in zak: …………….%
Volume ………….l x zuurstofconcentratie ……..% = …………………l zuurstof (A)

Totale oppervlakte plastic: ……………….x ……………..cm2
Delen door 100 = ……………………m2
Lekkage = oppervlak ……m2 x aantal dagen behandeling ……… x 0.050 =
……….l O2 (B)

Totaal: ………………………………..(A) + ………………………………………(B) l zuurstof weg te vangen

A+B = ………………l zuurstof gedeeld door capaciteit van de Ageless absorbers
………… l per zakje = ………………… zakjes Ageless

