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Klimazoner i Fælles Museumsmagasinet 

Hvilke materialetyper bør være i hvilke klimazoner: 

Fælles Museumsmagasinet på Lysholt har 3 klimaer:  

8C-16C og 40 % RF Hal B og G (arkæologi og arkivkompaktreoler)  
8C-16C og 50 % RF Hal A, C, D, E og F (pallekompaktreoler) 

6C og 30 % RF (kølemagasin) 
 

Den følgende liste er en opdeling af hvilke genstands/materialetyper, der bør magasineres i hvilket 
klima. Nogle genstande er sammensat af flere materialer, f.eks. træskostøvler, der både er læder, 

træ og metal, og som derfor kræver nærmere overvejelse.  
 
Er der nogen tvivl - så spørg os på Konserveringscentret. 

 
 

Hal A, C, D og E 
Disse materiale- og genstandstyper skal i 8-16C OG 50 % RF: 

Bemalede genstande: Altertavler, borde, skabe, skænke og stole m.m. 
Elfenben, tak og tand 
Emalje 

Gips 
Glas generelt 

Jern, ikke arkæologisk 
Keramik 

Læderindbundne bøger 
Læder generelt 

Malerier på lærred 

Malerier på træ 

Møbler af træ med bemaling 

Papir klæbet op på træ 
Plast, PET  

Rav 

Sten 

Støbejernsgenstande 
Tekstiler 
Trægenstande 

Træskostøvler 
Udstoppede dyr 
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Hal B og G 

Disse materiale- og genstandstyper skal i 8-16C OG 40 % RF: 

Akvareller 

Bøger 
Fotografiske positiver 
Glas med glassyge 

Grafik 
Grafik indrammet med glas 

Grammofonplader 

Gummi i kompositte genstande 

Kort 
Metalgenstande, herunder arkæologisk jern  
Papirgenstande 

Tapeter 

Tekstiler, herunder Olmerdugsdyner 

 
 

Kølemagasin 
Disse materiale- og genstandstyper skal i 6 C OG 30 % RF: 

Fotografiske negativer med diverse plastbaser 

Ebonit 
Alle typer genstande af plastmaterialer* – f.eks.:  

- polyvinylacetat (PVAc) 
- polyvinylchlorid (PVC) 
- polypropylen (PP) 
- polyethylen (PE) 

Gummi 

Blandinger med gummi eller andre plastmaterialer 
Spillefilm med diverse plastbaser 

Magnetbånd med diverse plastbaser 

Moderne medier (disks, disketter m.m.) 

 
*Undtagelser: Genstande af plast, som er under nedbrydning, hvorved der 

udskilles stoffer, der er skadelige for omgivelserne (f.eks. eddikesyreskadede 
acetat-negativer, afgassende blødgørere fra plastgenstande m.m.) må ikke 
anbringes i kølemagasinet. Kontakt konserveringspersonalet ved mistanke 
om afgasning fra genstandene. 

 

 
/Konserveringscenteret i Vejle, 2017 


