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PATINEREN 
HANDLEIDING VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN PATINA 
Patina    
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Door de jaren heen wordt lood van nature donkerder. Dit proces kan vele jaren in 

beslag nemen. Bij ramen tussen dubbelglas vindt zelfs geen veroudering plaats. Door 

het lood te patineren worden de loodnaden direct donker. Patina is een 

oxidatievloeistof waarmee het lood en tin meteen veroudert.  

Gebruiksaanwijzing patina opbrengen 

Breng de patina aan op een doekje. Bescherm je handen en kleding. Breng de patina 

aan op de lijnen door middel van een sponsje. Boen eventueel wat op voor een egaal 

resultaat. Verwijder de patina met een doek en reinigingsmiddel (niet in laten trekken, 

want het lood oxideert direct). U kunt Tiffanywerken eventueel afwassen onder de 

kraan. Bedenk wel dat vocht nooit goed is voor lood. Als vocht achterblijft kan het 

lood oxideren. U herkent dit als het lood mat wordt en wit uitslaat. 

Kitten en patineren 

Indien het raam wordt gekit, adviseren wij eerst te patineren en daarna te kitten. 

Onderhoud 

Een gepatineerd raam kan door vocht verder gaan oxideren. Loodranden slaan dan 

een beetje wit uit. Wrijf de aanslag weg met een droge, zachte doek. Gebruik 

eventueel ook een glasreiniger. 
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Veiligheidswaarschuwing 

 

 

 

 

 

 Dit product kan ernstige huid en oog schade veroorzaken  

 Schadelijk voor het milieu  

 Buiten bereik van kinderen houden  

 Maak gebruik van beschermende kleding zoals handschoenen  

 Bij medisch advies altijd de verpakking bij de hand houden  

 Bij inslikken: Meteen mond spoelen  

 

 Bij aanraking met huid en haar:  Verwijder de besmette kleding en was met milde zeep 

en water gedurende 15 minuten. Neem bij aanhoudende irritatie contact op met een 

arts.  

 Bij contact met de ogen: De ogen 30 minuten spoelen met lauwwarm water. 

Contactlenzen meteen verwijderen en grondig reinigen. Neem meteen contact op met 

een arts. 

Ingrediënten CAS No.  Concentratie %  

Nitric Acid  7697-37-2  5 – 9  

Copper Sulphate 

Pentahydrate  

7758-99-8  2 – 4  

Sodium Chloride  7740-23-5  2 – 5  

Selenium Dioxide  7746-08-4  0.05 – 1  

Water  7732-18-5  Balans  

 


