
Onderhoud Juwelen

Algemeen

Leg uw sieraden niet los in een lade of juwelendoos, daar 
kunnen ze elkaar beschadigen. Laat uw juwelen één maal 
per jaar bij ons controleren op losse zittingen of teken van 
slijtage. Het juweel wordt dan gratis gekuist en gecontroleerd.

Stationsstraat 64-66 - 9900 Eeklo  
09 377 23 78
peter@juwelier-demaere.be

Diamanten
Diamant en andere kleurstenen moeten dikwijls gereinigd 
worden door middel van een zachte borstel, lauw water en 
vloeibare zeep Nadien afspoelen en opwrijven met een zacht 
zeemvel.

Goud
Goud mag niet in contact komen met chloorbleekmiddel en 

kwik. Ze beschadigen het goud.

Parels
Parels zijn niet bestand tegen bijtende producten, doe ze 
daarom pas aan na het parfumeren. Wrijf regelmatig met een 
droge doek zacht over je parels na het dragen.  Eens de parels 
los zitten of de zijden draad vuil wordt dan is het tijd om 
het parelsnoer opnieuw te laten aanrijgen.  Zoniet, heb je de 
kans dat de draad breekt of het vuil in de parel gaat. 

Omdat conchyne een organische stof is, is ze onderhevig 
aan veranderingen, vooral aan uitdroging.  Dit kan ook leiden 
tot het ‘verouderen’ van de parel en kan de levensduur 
begrenzen.  Eerst worden de parels mat, dan komen er 
berstjes in en ten slotte schilferen ze af. Een garantie voor 
een bepaalde levensduur van een parel is niet mogelijk.  
Schattingen spreken van gemiddeld 100 tot 150 jaar.   
 
Er zijn echter parels die enkele honderden jaren oud zijn en er 
nog prima uitzien.  Een zorgvuldig onderhoud kan zeer zeker 
bijdragen tot het behoud van de parel. Te grote droogte en te 
grote vochtigheid zijn schadelijk. Parels zijn ook gevoelig voor 
zuren, transpiratievocht, cosmetica en haarlak.  
Door regelmatige controle en verzorging door OMS kan men 
de levensduur van de parels verlengen. Omdat parels een 
geringe hardheid hebben, kunnen ze gemakkelijk krassen.  
Daarom moet men ze zo dragen en bewaren dat ze niet  
in aanraking komen met metaal.

www.juwelier-demaere.be


