Onderhoudstips voor zilver

Waardoor verkleurt mijn zilveren sieraad?
Hoe komt het toch dat je nieuwe zilveren sieraden na verloop van tijd zwart worden? Is het wel echt zilver?
Wees gerust, deze verkleuring heet oxideren en het is een natuurlijk proces dat bij zilver voorkomt. En het is een
fabeltje dat deze oxidatie alleen optreedt bij sieraden gemaakt van minder zuiver zilver. Ook sieraden gemaakt
van het eerst gehalte zilver oxideren.
Maar hoe komt dat zwarte laagje op je zilveren sieraden terecht? Waterstofsulfide is een gas dat overal in de
lucht voorkomt. Zodra zilver hiermee in aanraking komt ontstaat er een chemische reactie waardoor zilver zwart
wordt. Dit zwarte laagje noemen we zilversulfide. Zwavel dat in aanraking komt met zilver is dus de
belangrijkste oorzaak voor de oxidatie van zilveren sieraden. Maar ook de natuurlijke oliën op je huid zorgen
ervoor dat je zilveren sieraden veranderen in doffe exemplaren.
Ook via de huid komen stoffen vrij die reageren met zilver. Hierbij is het sterk afhankelijk wat je hebt gegeten of
je alcohol hebt gedronken en of je medicijnen slikt. Al deze middelen hebben invloed op de zuurgraad van de
huid en kunnen daardoor reageren met zilver. Ook bij het transpireren komen er stoffen vrij zoals ammonia die
de zuurgraad van de huid verhogen en kunnen reageren met zilveren sieraden. Zilver reageert op iedere huid
anders en als je huid een hogere zuurgraad heeft zullen je zilveren sieraden ook eerder oxideren.
Doe je zilveren sieraden pas om als je bent opgemaakt , de haartjes zijn gekamd en de parfum is besprenkeld. Op
deze manier komen je sieraden het minst in aanraking met deze producten en blijven je sieraden een stuk langer
stralen.
Hoe kan ik mijn verkleurde zilveren sieraad weer mooi krijgen?
Speciale poetsdoeken voor zilveren sieraden zijn over het algemeen de veiligste oplossing voor het reinigen van
dit edele metaal. Deze doeken zijn bijzonder zacht zodat ze geen krassen achterlaten op je zilveren sieraad. Ook
zijn ze geïmpregneerd met chemicaliën zodat de aanslag gemakkelijk kan worden verwijdert. Wrijf met de doek
tegen het sieraad en de prachtige glans van zilver komt weer tevoorschijn. De poetsdoeken kunnen worden
gebruikt tot ze helemaal zwart zijn geworden. Na het wassen van de doek heeft hij zijn effectiviteit verloren.
Er zijn ook dompelbadjes verkrijgbaar waarmee je je zilveren sieraden echt kunt vertroetelen. Vaak worden deze
reinigingsbadjes geleverd met een zeefje zodat je de sieraden gemakkelijk kunt onder dompelen. Plaats je
sieraden op het zeefje, dompel ze onder en een paar seconde later haal je ze er weer stralend uit. Even afspoelen
onder de kraan, goed afdrogen en je zilveren sieraden zijn weer klaar om gedragen te worden.
Nog een goede methode is poetsen met zilverpoets. Poets je zilver met een hele zachte doek of spons om krassen
te voorkomen. In feite zijn er twee soorten zilverpoets. Zilverpoets die je zwarte aanslag als sneeuw voor de zon
laten verdwijnen en zilverpoets die aanvullend hierop zorgt voor bescherming tegen oxidatie. Lees goed de
instructies op de verpakking voordat je zilverpoets aanschaft. Gebruik alleen zilverpoets dat speciaal voor
zilveren sieraden is ontwikkeld en niet om je zilveren bestek mee te poetsen.

