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damm medan lacket torkar.
En annan metod ar att bereda en losning av

10% vinylacetat i samma volym av toluen
och aceton. Stuffer med kristaller doppas i
denna losning i nagra minuter, upphangda i
en trM. Porosa mineraler neddoppas i 24
timmar varefter de flir torka i uppvarmd
omgivning. Ifall man anbringar losningen
moo ett dimaggregat, bor man forbereda
storremangd losning.

I handeln finns fardiga losningar av eel
lulosa-acetat i dimaggregat, av mycket god
kvalitet, fardiga fOranvandning, Lacken kan
nu avlagsnas med aceton.

En tredje metod ar att bereda en losning av
7 delar xylol och 1 del Canadabalsam, i
vilken man nedsanker de val rengjorda och
torkade stuffema (t.ex. markasit). Denna
losning kan appliceras aven med en pensel, 2
eller 3 ganger, moo nagra timmars tidsinter
vall.

Enval uttord lackeringskyddarstuffenfran
anlopning, oxidation, fukt och damm .

Stuffen skall borstas forsiktigt , Det finns
flerasorterav anvandbara transparenta lacker
ochsyntetiska plaster. Lacken avdunstaroch
man applicerar minst 2 tunna skikt moo en
liten pensel med en dags mellanrum, medan
lacken torckar. Mineralet masteskyddas mot
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I den laste jag om nagot fOr mig helt nytt
narnligen skyddslackering av mineralstuffer.
Dli jag formodar att temat ar obekant fOr de
fiesta av STEINs lasare, literger jag nedan
helt kortfattat bokens instruktion om
lackering, som tycks varaaktuell i litminstone
Italien, med dess aggressiva luftforo reningar
om an kanske ej hos oss. Emellertid ar det bra
foross attveta.narvikoperstuffer i utlandska
butiker, att en del kanske ar lackerade.
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