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A complexidade estrutural das obras, o uso de técnicas diversas e as diferentes características dos 
materiais empregados no papelón, fan necesario aplicar coñecementos tanto da especialidade de 
escultura como de documento gráfico a interacción orixinada pola diversidade de métodos e polas 
diferenciadas características dos materiais empregados de papelón derivan na necesidade de 
dominar os procesos de conservación e restauración tanto, para acadar unha acertada toma de 
decisións e unha correcta intervención sobre estas obras.
A diversidade de procedementos e materiais empregados na escultura de papelón non permite 
establecer un único método.  Por iso, os procesos de conservación e restauración han de ser 
aplicados ó caso específico en función da súa constitución e as súas causas de deterioro, para 
frear e evitar futuras alteracións.
Se deben tomar intensas medidas de custodia e depósito para estes obxectos por causa da súa 
fraxilidade compositiva.

Globo terráqueo.St. Galler, s. XVI.

Caixiña de rapé.

Modelo anatómico do Dr. Auzoux
e radiografía. Papel Maché.

Descrición das orixes do papel maché.
Estudo das técnicas empregadas para a realización de pezas neste material.
Análise das causas de deterioro do papelón. 
Descrición dos criterios de conservación e restauración aplicados ó papelón.
Proposta de pautas de tratamento.

Lámina 11 do Tratado
De M. de la Lande
Sobre a arte de
facer papel, 1768

Os insecticidas e desinfectactes con mellor resultado nas pezas de papelón son: os que actúan 
por sublimación mediante embolsado que deben reforzarse con insecticidas líquidos por 
impregnación, pulverización e nebulización, os métodos biolóxicos aplicados periodicamente e a 
anoxia que é o sistema que se mostra máis eficaz.
En cuanto á desacidificación, os mellores sistemas son o individual non acuoso con metóxido de 
magnesio (en spray ou sólido) e o método masivo mediante Bookkeepper.
Os procesos de consolidación e fixación parecen dar mellores resultados con adhesivos 
semisintéticos e adhesivos sintéticos con fixativos termoplásticos como resinas vinílicas.
Aínda que os sistemas de limpeza mecánicos se amosan máis eficaces, entre os métodos 
químicos, destaca a limpeza en seco aplicada de maneira controlada.
O sistema de branqueo é perigoso e innecesario en cuanto á conservación das pezas pois, aínda que 
a curto e medio prazo é moi efectivo, trátase dun procedemento agresivo que non prolonga a vida 
do obxecto. 
Fronte ós productos de cuestionable reversibilidade que se empregan na actualidade como 
algunhas resinas vinílicas (PVA), existen alternativas moito máis eficaces e inocuas na fixación e 
consolidación como os derivados celulósicos ou os ésteres de celulosa .
Sería desexable ter en maior consideración o criterio de discernibilidade das intervencións xa que 
se aprecia unha tendencia ó emprego de preparados de recheo e consolidacións de volumes 
baseados en materiais e técnicas análogas ó orixinal.

Recollida e e análise de documentación referida ás orixes, aplicacións, técnicas de fabricación, pautas de deterioro e tratamento 
do papelón.
Estudo de intervencións realizadas en obras de papel maché.
Incorporación de datos empíricos obtinos dun traballo de intervención e restauración nunha Vía Láctea, un globo terráqueo e 
dúas esferas celestes da colección do museo Massó (Bueu).
Realización de probas de retirada de cintas adhesivas sobre papel, de consolidantes e fixativos sobre distintas técnicas e de 
retirada de tintas, adhesivos, manchas, vernices e outros.
Obtención de conclusións baseadas na documentación e experiencias descritas.
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