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Hva Primus sier?

I alle 9 museer i MiST: 
%plast% - 2499 (uten foto)

%cellulosenitr% - 1
%nitrocelulose% - 0

%celluloid% -16
%celloid% - 13

%cellulose% - 25











• Bruk av normalisert / standartisert nomenklaturen ifb med moderne materialer. Gjelder 
registrator/Primus ansvarlig.

• Kvantitativ beskrivelse av materialer i objektet: Material1, Material2, Material3, etc.
• Kvalitetskontroll over materialbeskrivelses feltet: Plast1=sikkert, Plast2=?usikkert?, 

Plast3=ukjent
• Hjelp med identifisering av plast!
• Få bedre oversikt over samlingene ifb med moderne materialer. Telle hvor mange totalt, 

og gruppere pga skadelighet.
• Være i posisjon til å planlegge de preventive oppgaver basert på realistisk bilde i stedet 

til «carpet bombing» og «rabbit chasing» rutiner.
• Utvikle de veiledninger og retningslinjer basert på resultater av kartleggingen. Det 

gjelder identifisering, lagringsrutiner og behandling.
• Spre ordet rundt!!! Nettside, trening, fagdag etc.



• Katalogen MÅ BLI som ferdig som dette er mulig! -> Statistikken om alle farlige plast 
materialer/grupper MÅ BLI MULIG å samle enkelt!

• MÅ FINNES separat lagrings løsninger til de mest farlige materialer! Strikt overvåkning 
og klimakontroll i sånne lokaler. NB! Umulig å planlegge uten statistikken!

• De mest farlige materialer MÅ overvåkes og DOKUMENTERES regelmessig, minst 4 
ganger i år.

• Embalasjeringsprogrammet MÅ etableres. NB! Igjen umulig å planlegge uten 
statistikken! -> Rengjørings-, behandlings- og oppbevaringsrutiner må etableres og 
ansvarlige ansatte trenes. 



Å være i stand til å:

• planlegge videre behandlinger til objekter og grupper av 
objekter. Det gjelder utstillingsforberedelser og konservering 
av enkeltobjekter.

• planlegge behandlinger basert på identifisert materialer. 
Identifiserings kvalitetskontroll gjennom hightech
analyseringsutstyr.

• spre og søke kunnskapen om moderne materialer. Å ha 
effektivt behandlings diskusjonsløsning mellom de andre 
konservatorer. 
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