
HANDLEIDING 
METALEN OBJECTEN REINIGEN 

 

Vooraleer u een metalen voorwerp poetst, is het essentieel dat u de materialen en technieken 
waaruit het is samengesteld kan herkennen. Deze bepalen de reinigingstechnieken die u kan 
toepassen.  

Het reinigen van metalen voorwerpen is dan ook een delicate onderneming. Vraag daarom bij de 
minste twijfel hierover raad aan een gekwalificeerde metaalrestaurator. Deze kan u raad geven 
in verband met de juiste reinigingsmethodes volgens de vervaardiging/gebruikte materialen en 
de afwerklaag.   

1 Voorkom fysische schade 

Beperk het poetsen en bescherm de voorwerpen in de eerste plaats tegen corrosievorming en 
tegen stof (zie bewaarfiches). Indien u de voorwerpen niet kan beschermen tegen stof, is het wel 
belangrijk deze regelmatig af te stoffen. Stof kan verontreinigingen bevatten en trekt vocht aan 
(hygroscopisch), wat corrosie kan uitlokken.  

Het poetsen (verwijderen aanslag) van metalen voorwerpen houdt steeds risico's in: 

 U verwijdert telkens een laagje metaal;  
 Wanneer metalen voorwerpen zijn samengesteld uit verschillende onderdelen die aan 

elkaar zijn bevestigd, kunnen de verbindingen breken door manipulatie; 
 Wanneer u poetst zonder eerst het stof te verwijderen, maakt u krassen op een 

oppervlak dat net geliefd is om zijn hoogglans; 
 Door het gebruik van een verkeerd onderhoudsmiddel of overdadig reinigen met het 

juiste middel veroorzaakt u slijtage van de details (versieringen), zilvermerken slijten 
weg, enz. 

2 Voorkom chemische schade 

Commerciële metaalpoetsmiddelen veroorzaken niet alleen fysische schade, maar ook corrosie 
door chemische stoffen (bv zuren, ammoniak, thioreum of een andere weekmaker, parfums) die 
achterblijven en inwerken op het metaal. Vaak bevatten deze middelen siliconen die het 
voorwerp een kunstmatige glans geven en nog moeilijk te verwijderen zijn. Gebruik alleen de 
middelen en methodes die we voorschrijven in de reinigingsfiches. 

Er is kans op corrosie als u geen handshoenen draagt of uw vingerafdrukken niet zorgvuldig 
verwijdert.   

Daarom geven we op de volgende pagina’s een overzicht van het doen en laten van het afstoffen 
en poetsen van metalen, inclusief tips over de middelen en de frequentie om zo de risico’s zo 
klein mogelijk te houden. 



3 Afstoffen 

Beperk het onderhoud zoveel mogelijk tot het droog afstoffen. 

Wat moet u doen? 

 

Stap 1. 

Trek handschoenen aan. 
Ondersteun fragiele voorwerpen met een kussen. 

 

Stap 2. 

Borstel het stof tussen de ornamenten weg met een 
zachte kwast. 
Vang veelvuldig stof op met een museumstofzuiger 
(stofzuiger met een lage zuigkracht). Zo wordt 
vermeden dat het opnieuw verspreid wordt en op 
objecten terechtkomt. Span een gaasje (bv. nylonkous) 
over de stofzuigermond om te voorkomen dat losse 
onderdelen worden meegezogen. 

 Stap 3. 

Verwijder vastgekoekt stof met white spirit op een 
schoon katoenen doekje of wattenstaafje. 
Gebruik steeds aromaatarme white spirit omdat de 
aromaatrijke variant vlekken kan achterlaten op het 
voorwerp.  

Waarmee? 

          

   
 
 

 

 Katoenen of nitril handschoenen 
 
 
 
 

 Borsteltje in paarden-, marter- of dashaar (of 
synthetische penselen met dezelfde kwaliteit). 

 Niet-pluizende katoenen doek 
 
 
 

 Museumstofzuiger 

 



 
     

 

 Aromaatarme white spirit 
 Wattenstaafjes 

Hoe vaak en wanneer? 
2 tot 4 keer per jaar 

Geschikt voor welke voorwerpen? 
Alle metalen voorwerpen (gevernist en niet-gevernist). 

Laten  
Gebruik geen poetsmiddelen of water voor het onderhoud van de metalen voorwerpen.   
De vernislaag beschermt metalen voorwerpen tegen aanslag. Gebruik daarom geen 
poetsmiddelen voor het onderhoud van gevernist metaal.  
Poetsmiddel slijt de vernislaag af en kan corrosie veroorzaken wanneer het achterblijft. Door 
frequent gebruik van poetsmiddel vervaagt de detaillering.  

 
 

 
 

Foto: slijtage detaillering door overdadig reinigen en/of agressief 
poetsmiddel.  

 

 

 
 

Foto: schade door roest uit ijzeren kern van een kandelaar. 
 

 



4 Poetsmiddelresten verwijderen 

 

Wat moet u doen? 

 
Foto: koperpoetsresten veroorzaken corrosie 

 

 
Foto: koperpoetsresten verwijderd met white 

spirit op oorstokje 

Stap 1. 

Verwijder het achtergebleven poetsmiddel 
met een zacht borsteltje in paardenhaar.  

Stap 2. 

Lukt dit niet, gebruik dan een weinig white 
spirit of ethanol op een oorstokje of 
wattenstaafje (satéstokje met watten 
omwikkeld). 

Stap 3. 

Lukken ook deze methodes niet, doe dan 
beroep op een gekwalificeerde 
metaalrestaurateur. 

Waarmee? 

        

 
   
 

 Katoenen of nitril handschoen 
 
 
 

 

 Borsteltje in paarden-, marter- of 
dashaar (of synthetische penselen 
met dezelfde kwaliteit). 
 
 
 

 Aromaatarme white spirit of ethanol 
wattenstaafje 



Hoe vaak en wanneer? 
Eenmalig, gevolgd door aangepast onderhoud (afstoffen, aanslag verwijderen met 
onderhoudsmiddelen die niet achterblijven). 

Laten  
Commerciële poetsmiddelen: vervagen de detaillering bij frequent gebruik, blijven achter in 
de diepere delen en veroorzaken corrosie. Het poetsen zoveel mogelijk beperken.  
 
Gebruik voor het onderhoud van vergulde oppervlakken nooit poetsmiddelen. Denk hierbij 
ook aan de binnenzijde van de kelken en de cibories. Poetsmiddelen slijten de dunne laag 
goud af!  
Onderhoud deze voorwerpen met een katoenen doek of katoenen handschoen.  
 
Wrijf nooit te hard of oefen nooit druk uit bij het verwijderen van poetsmiddelresten. Lukt 
het niet, dan raadpleegt u best een metaalrestaurateur.  



5 Aanslag verwijderen 

 

Voordat u begint 
Bij het verwijderen van aanslag met commerciële poetsmiddelen verwijdert u telkens een 
laagje metaal. Daarom is het belangrijk de zachtst mogelijke methodes te gebruiken. 

Vooraleer u een zilveren voorwerp reinigt, onderzoekt u het eerst zorgvuldig.  

 Zoek naar zilvermerken, proefsteek, enz. die u vertellen of het om massief zilver of 
om verzilverd metaal gaat.  

 Bepaal hoe het voorwerp is vervaardigd. Zijn er bijvoorbeeld zones met soldeer of 
holle onderdelen, zoals een handvat of voet?  

 Kijk na of het voorwerp is verguld of versierd met andere materialen. Polijstmiddelen 
zullen de vergulding beschadigen. Zilverdips zullen het zilver overreinigen, en de 
versieringen zoals ciseleerwerk, gegraveerde of gedreven details beschadigen. 

 Indien het voorwerp is versierd met edelstenen, email, ivoor, enz.: werk lokaal en 
dompel het voorwerp zeker niet. Werk met wattenstaafjes rond deze materialen.  

 Als het object is verzilverd, dan veroorzaakt elke methode om de aanslag te 
verwijderen schade. Aanslag op een verzilverd object verwijdert u best in overleg met 
een gekwalificeerde metaalrestaurator.  

Verwijder altijd eerst stof en vuil van het voorwerp met een borsteltje in paardenhaar. Zo 
vermijdt u dat het vuil krassen maakt op het metaal. Metalen voorwerpen zijn geliefd om hun 
hoogglans en die mag niet worden beschadigd. 

We bespreken hieropvolgend de mogelijke methodes met de minst agressieve poetsmiddelen 
en werken van zacht naar hard. 

5.1 Aanslag verwijderen met juweliersdoek, zilverpoetsdoek of 
zilverhandschoen 

 

Wat moet u doen? 

Foto’s: voor en na het verwijderen van de 
aanslag op een zilveren kelk met een 
zilverpoetsdoek.                                                                     

 
Stap 1. 

Verwijder na het afstoffen de zwarte aanslag 
met een geïmpregneerde juweliersdoek of 
zilverpoetsdoek.  

Stap 2.  

Reinig na met een beetje white spirit op een 
wattenschijfje. 



Waarmee? 

        

   
 
     
 

 

 

 

 
 

 Katoenen of nitril handschoen 
 
 
 

 

 Juweliersdoek of zilverpoetsdoek 
 De poetshandschoen is enkel handig 

voor gladde en grote oppervlakken. 
De lussen van de stof blijven 
makkelijk haken in ornamenten en 
kunnen ze omplooien of breken. 
 
 

 Aromaatarme white spirit of ethanol 
 Wattenstaafjes 

Hoe vaak en wanneer? 
Bij zwarte aanslag gemiddeld twee keer per jaar, afhankelijk van de omgeving waarin de 
voorwerpen worden bewaard  
 
De licht aangelopen, diepliggende delen van zilver hoeven niet noodzakelijk te worden 
verwijderd. Dit wordt in de regel beschouwd als een mooi patina dat het reliëf benadrukt. 
Indien de aanslag echter algemeen is en reeds lang op het voorwerp zit, kan verlies van het 
zilver ontstaan. In dat geval dient de aanslag wel verwijderd te worden, liefst door een 
metaalrestaurateur.  
 
Indien de voorwerpen reeds na drie maanden opnieuw zwarte aanslag vertonen, dan zijn er 
te veel schadelijke chemische stoffen in de lucht (mogelijk in combinatie met een vochtig 
klimaat) en is het nodig de omgeving aan te passen en deze dampen te bufferen. Vraag 
hierover raad aan FARO, Monumentenwacht, PARCUM of aan een metaalrestaurateur.  

Laten 
 Juweliersdoeken of zilverpoetsdoeken voor vergulde oppervlakken (bv. binnenzijde 

kelk, binnenzijde ciborie): ze slijten de dunne goudlaag af.  
 Commerciële vloeibare metaalpoetsmiddelen (zowel zilverpoets als koperpoets) 

blijven makkelijk achter in de diepere delen, met kans op corrosie.  



 Hard wrijven of druk uitoefenen bij het gebruik van een juweliers- of zilverpoetsdoek.  
 

 

5.2 Aanslag verwijderen met een mengsel van krijt en 
gedemineraliseerd water of ethanol 

 

Wat moet u doen? 

 

Stap 1. 

Werk op een zachte ondergrond (bv. kussen) 
om tijdens het werk blutsen, deuken ... te 
vermijden. 

 

 

 

Stap 2. 

Maak een papje van het krijt en 
gedemineraliseerd water en/of kleurloze 
ethanol. 

 



 

Stap 3. 

Breng het krijtmengsel aan met een 
wattenschijfje. 

 

 

Stap 4. 

Reinig na met ethanol op een wattenschijfje. 
Indien het krijt nog in de diepliggende delen 
blijft zitten, verwijder het dan na droging van 
het mengsel met een borsteltje in 
paardenhaar of met een make-upkwast.  

 

Foto’s: zilveren kelk met felle aanslag  voor en na de reiniging met een krijtmengsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



Waarmee? 

        

 

 

 
 
 

 

 Katoenen of nitril handschoen 
 
 
 
 

 Gedemineraliseerd water en/of 
kleurloze ethanol  

 
 
 
 
 

 Borsteltje in paardenhaar 
 Wattenschijfjes 

Hoe vaak en wanneer? 
Gemiddeld twee keer per jaar of bij zwarte aanslag, afhankelijk van de omgeving waarin de 
voorwerpen worden bewaard. 

De licht aangelopen, diepliggende delen van zilver hoeven niet noodzakelijk te worden 
verwijderd. Dit wordt in de regel beschouwd als een mooi patina dat het reliëf benadrukt. 
Indien de aanslag echter algemeen is en reeds lang op het voorwerp zit, kan verlies van het 
zilver ontstaan. In dat geval dient de aanslag wel verwijderd te worden, liefst door een 
metaalrestaurateur.  
Indien de voorwerpen reeds na drie maanden opnieuw zwarte aanslag vertonen, dan zijn er 
te veel schadelijke chemische stoffen in de lucht en is het nodig de omgeving aan te passen en 
deze dampen te bufferen. Vraag hierover raad aan Monumentenwacht of aan een 
metaalrestaurateur.  

Laten 
 Commerciële vloeibare metaalpoetsmiddelen (zowel zilverpoets als koperpoets) 

blijven makkelijk achter in de diepere delen met kans op corrosie.  
 Hard wrijven of druk uitoefenen.  

 

 



5.3 Aanslag verwijderen met Hagerty Foaming Silver Polish 
Hagerty Foaming Silver Polish en andere zilverpoetsmiddelen van Hagerty zijn ook geschikt 
voor het onderhoud van andere metalen, bijvoorbeeld messing. Let wel op met verzilverde en 
vergulde objecten! 

Wat moet u doen? 

 

Stap 1.  

Werk op een zachte ondergrond (bv. kussen) 
om tijdens het werk blutsen, deuken ... te 
vermijden. 

 

 

Stap 2. 

Breng het mengsel aan met een wattenschijfje. 

Stap 3. 

Reinig na met water op een wattenschijfje. Wees voorzichtig als u dit poetsmiddel gebruikt 
rond watergevoelig materiaal zoals ijzeren onderdelen, imitatie-edelstenen … 

Stap 4. 

Reinig het hele oppervlak daarna met een weinig white spirit op een wattenschijfje of op een 
schoon stukje katoen.  

Stap 5. 

Verwijder zorgvuldig alle resten omdat deze corrosie kunnen veroorzaken als ze 
achterblijven.  

Waarmee? 

 

 

 Katoenen of nitril handschoenen 
 

 Hagerty Foaming Silver Polish 
 
 
 

 Wattenschijfjes 
 

 Borsteltje in paardenhaar 



Hoe vaak en wanneer? 
Eenmalig. Zorg daarna voor een betere bescherming tegen aanslag (zie 
https://faro.be/kennis/de-tien-schadefactoren/verontreinigingen) en ga er bij een lichte 
aanslag nog eens over met een juweliersdoek, zilverpoetsdoek of poetshandschoen. 

Laten 
 Gebruik geen andere vloeibare commerciële poetsmiddelen zoals Sidol, Silvo … Deze 

bevatten vaak schurende bestanddelen en agressieve solventen die schadelijk zijn 
voor metaal. Achterblijvend poetsmiddel van dergelijke producten tast het metaal 
aan.  

 Hard wrijven of druk uitoefenen.  
 Deze methode is niet geschikt voor vergulde voorwerpen. 

 

 



6 Schadelijke residu’s verwijderen 

6.1 Kaarsvet verwijderen 
 

Wat moet u doen? 

 

Let op voor: 

 Corrosie door kaarsvet op basis van 
bijenwas. Kaarsen op basis van paraffine 
veroorzaken (in tegenstelling tot 
kaarsen op basis van bijenwas) geen 
corrosie. 

 Krassen op het metaal door het 
onoordeelkundig verwijderen met een 
mes. 

 

Stap 1. 

Verwijder eerst het opgehoopte kaarsvet 
met een houten spatel of met de vingernagel 
om krassen te voorkomen. 
 

 

Stap 2. 

Kleinere stukjes lossen makkelijk op door 
een katoenen watje met een beetje white 
spirit. 

 



Waarmee? 

 

 

   
 
 
     

 Katoenen of nitril handschoen 
 
 
 

 

 Houten spatel 

 

 

 
 
 
 

 

 Aromaatarme white spirit of ethanol 
 Wattenstaafje, wattenschijfjes 

 

 

Hoe vaak en wanneer? 
Tijdig, om corrosie te vermijden! 

Laten  
Kaarsvet verwijderen met een scherp voorwerp maakt krassen! 

 

 
 

 

 

 

 

 



6.2 Stickers, kleefband of lijmresten verwijderen 
 

Wat moet u doen? 

 

Stap 1. 

Verwijder stickers, kleefband en lijmresten 
met white spirit, aceton of ethanol op een 
wattenschijfje of -staafje om corrosie te 
vermijden. Lukt het niet met deze middelen, 
raadpleeg dan een metaalrestaurateur of 
meld het aan de beheerder. 

Stap 2. 

Indien er op het oppervlak aanslag zit, 
verwijder hem dan eveneens. 

Waarmee? 

 

 Katoenen of nitril handschoenen 
 
 
 

 

 Houten spatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aromaatarme white spirit, ethanol of 
aceton 

 Wattenstaafje, wattenschijfje 

Hoe vaak en wanneer? 
Tijdig, om corrosie te vermijden! 

Laten  
Inventarisnummers en dergelijke met stickers aanbrengen op zilver en andere metalen. 



6.3 Resten van olie en wierook verwijderen 
 

Wat moet u doen? 
 Stap 1. 

Verwijder tijdig de olieresten om corrosie 
door verzuring van de olie te voorkomen. Dit 
kan met behulp van een beetje aromaatvrije 
white spirit op een wattenschijfje of -staafje. 

Verwijder zorgvuldig de uitgeharde 
wierookdampen in het deksel van een 
wierookvat met ethanol op een 
wattenschijfje. 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 2. 

Verwijder zorgvuldig de wierookresten aan 
de buitenkant van deze voorwerpen. 

Stap 3. 

Breng een buffer aan in aluminiumfolie 
onder het kommetje van de wierookvaten en 
in de wierookscheepjes, om corrosie door 
inwerking van wierook te vermijden.  

Waarmee? 

 

 Katoenen of nitril handschoenen 
 
 

 
 

 Aromaatarme white spirit, ethanol of 
aceton 

 Wattenstaafje, wattenschijfje 
 

 Houten spatel 
 Aluminiumfolie 

Hoe vaak en wanneer? 
Tijdig, om corrosie te vermijden! 

Laten  
Wierookresten en olieresten laten zitten op voorwerpen die niet meer worden gebruikt. Dit 
veroorzaakt corrosie! 



7 Schimmels verwijderen 

Wat moet u doen? 
Probeer schimmels te verwijderen met een zachte borstel die u hierna ontsmet met ethanol. 
Lukt dit niet, raadpleeg dan Monumentenwacht of een metaalrestaurateur.  

Waarmee? 

 

 Katoenen of nitril handschoenen 
 Andere persoonlijke 

beschermingsmiddelen, zoals een 
FFP3-mondmasker, een 
beschermende bril en/of een stofjas. 
 
 

 Aromaatarme white spirit, ethanol of 
aceton 

 Wattenstaafje, wattenschijfje 

Hoe vaak en wanneer? 
Tijdig, om vlekken te vermijden! 

Doe een jaarlijks nazicht indien het object niet meer in gebruik is. 

Laten  
Schimmels laten zitten kan vlekken veroorzaken.  



8 Actieve kopercorrosie 

Ziet u groene, poederige kopergroene corrosie verschijnen? Dan heeft u waarschijnlijk met 
actieve corrosie te maken.  

Wat moet u doen? 

 

Stap 1. 

Raadpleeg zo snel mogelijk iemand van 
Monumentenwacht of een 
metaalrestaurateur.   

Stap 2. 

Noteer de schade in de erfgoedinventaris en 
leg vast op foto (enkel indien mogelijk – 
nooit onnodig het object hanteren). 

Waarmee? 

        

 Katoenen of nitril handschoenen 

Wanneer u in aanraking komt met groene 
corrosie, draag dan steeds handschoenen. 
Kopergroen is giftig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een bijdrage van: Anne-Cathérine Olbrechts 
Update: augustus 2020 
 
Deze bijdrage is een onderdeel van FARO’s Erfgoedwijzer, een online platform boordevol praktijkkennis, 
kunde en inzichten over cultureel erfgoed. Tal van handige modules, praktische tools en tips bieden u 
informatie en inspiratie bij uw dagelijkse cultureel-erfgoedpraktijk. Meer info: www.erfgoedwijzer.be. 
 
V.U. Olga Van Oost, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel 


