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Gebruiksaanwijzing ARA-Kit (schimmeltest)
De ARA-kit is een eenvoudige test voor het bepalen of een schimmel actief is of niet.
De schimmeltestkit bestaat uit twee kunststof buisjes.
Eén buisje is gevuld met een schuin ingegoten voedingsmedium dat specifiek is voor de
in het archief voorkomende droogte minnende schimmels (DG18). Het ander buisje is
voorzien van een met steriel water bevochtigd wattenstaafje.
Met het wattenstaafje strijkt men over circa 10 cm² beschimmeld materiaal.
(Laat de plaats waar u met het wattenstaafje strijkt even drogen alvorens weg te
bergen)
Vervolgens stopt men het wattenstaafje in het andere buisje met de voedingsbodem en
maakt daarbij een kleine draaiende beweging zodat u de afgenomen te testen schimmels
uitsmeert in deze voedingsbodem. Sluit het buisje en leg het vervolgens op een warme
plaats met een constante temperatuur van 25-30°C (of stuur de stalen terug naar
Restauratieatelier Dumarey die ze gratis voor u zal laten incuberen in een broedstof).
Na twee dagen controleert u het buisje al eens op schimmelgroei. Deze controle dient
men uit te voeren tot en met de 10 dag. Als na deze 10 dagen incuberen nog niets
opkomt, kan men aannemen dat er geen levensvatbare schimmels op het afgestreken
materiaal is te vinden.
Hou zo lang de te testen stukken ook in quarantaine. Of pak de stukken goed in plastiek
in als u niet over een quarantaine ruimte beschikt.
Indien er levensvatbare schimmels vastgesteld worden kunnen wij u een gratis
behandelingsvoorstel doen teneinde de schimmels af te doen en te verwijderen en een
offerte opstellen.
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