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La conservació-restauració és una disciplina en constant evolució en la què una part fonamental és conèixer
els materials amb els què es treballa. El ciclododecà apareix el 1995 i des de llavors s’ha emprat en diverses

àrees de la professió. En aquest treball s’estudien i analitzen les seves propietats aplicat en materials
típics de l’obra d’art sobre paper per conèixer el seu comportament i els efectes que hi pugui tenir

Pur fos 

En dissolució

En aerosol

- Capa polsinosa
- Estrat fi i poc resistent
- Cohesió en funció de la 
  distància d’aplicació
- Penetrabilitat baixa en el suport
- 1 mm sublima en ± 3 dies 

- Termofusible (61ºC)
- Propietats hidrorepelents
- Conegut com a aglutinant volàtil: 
  sublima a temperatura ambient
- Soluble en dissolvents apolars

- Capa amb aspecte de cera
- Estrat homogeni, gruixut i 
  resistent
- Penetrabilitat mitja-alta en el 
  suport
- 1 mm sublima en 33 dies

 

- Capa cristal·lina
- Propietats de la capa i de 
  toxicitat variables en funció del 
  dissolvent emprat
- Penetrabilitat alta en el suport
- 1 mm sublima en 15 dies 
 

 
- No adient per tècniques pulverulentes, amb manca de 
  cohesió o en mal estat de conservació: pot produir migració
  de partícules
- No altera física, química o estèticament els elements gràfics
- Alta protecció dels elements gràfics contra l’aigua, inclús per 
  immersió
- No s’han detectat residus

En dissolució

- No adient per tècniques pulverulentes, amb manca de 
  cohesió o en mal estat de conservació: pot produir migració
  de partícules cap a l’interior del suport
- Alta protecció dels elements gràfics contra l’aigua, inclús per  
  immersió
- Poden quedar residus visibles en superfície que alteren 
  estèticament els elements gràfics

- No adient per tècniques pulverulentes, amb manca de 
  cohesió o en mal estat de conservació: el gas propulsor pot 
  produir despreniment de partícules
- No altera física, química o estèticament els elements gràfics
- Protegeix contra l’aigua per polvorització, però no per
  immersió
- No s’han detectat residus

Propietats de la capaTipus d’aplicació

- Introduit en la conservació-restauració
  el 1995 per Hans-Michael Hangleiter
- Hidrocarbur cíclic saturat (C12H24)
- De la família de les parafines o alcans
- Compost molt estable i no tòxic

Què és el ciclododecà?

Metodologia
- Elaboració de mostres amb aquarel·la,
  tinta al carbó, pastel i carbonet
- Aplicació del ciclododecà pur fos, 
  en dissolució saturada d’isooctà i en 
  aerosol
- Realització de proves amb medis 
  aquosos
- Seguiment del procés de sublimació
- Anàlisi de mostres 

Objectius del treball
Provar l’efectivitat del ciclododecà en 
base a:
- La protecció dels elements gràfics 
  contra l’acció de l’aigua
- La innocuïtat del producte respecte els
  elements gràfics en tant que no els 
  altera física, química o estèticament
- Diferències de propietats i comporta-
  ment segons el tipus d’aplicació

Seguiment de la sublimació
- Seguiment visual i amb balança
  de precisió de 5 decimals

Proves amb medis aquosos
- Aplicació d’aigua desionitzada per 
  polvorització i per immersió   

Anàlisi de mostres
- Examen amb microscopi òptic de 
  superfície i lupa binocular

Conclusions de les proves


