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Brokatowy
Slime
Składne Peniki

-- 2 szt. kleju UHU Glu
go UHU
-- 1 szt. kleju brokatowe
Glitter Glue
-- Barwnik spożywczy
go płynu
-- 5 łyżeczek uniwersalne
ych
tow
tak
kon
do soczewek
yszczonej
-- 1,5 łyżeczki sody ocz
szek
*Opcjonalnie: Świecący pro
anu
mini
(wyłącznie na bazie Alu
Strontu)
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Slimowa la
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➋

➊

Wymieszaj 2 szt. kleju UHU Glue
Pen, 1 szt. kleju brokatowego
UHU Glitter Glue oraz barwnik
spożywczy.

Opcjonalnie: Dodaj świecący
proszek, aby uzyskać Slimową
Lampkę. *

➍

➌

Dodaj 5 łyżeczek płynu do
soczewek kontaktowych.

➎

Dodaj 1,5 łyżeczki sody
oczyszczonej.

➏

Mieszaj masę, aż oddzieli się
dobrze od naczynia.

Odłóż masę na 10-15 minut.
Następnie dobrze ugnieć masę.

Porada 1: Aby później ponownie użyć masę slime,
szczelnie ją zapakuj.

Puszysty
Slime
Składniki

Pen
-- 1 szt. kleju UHU Glue
-- Barwnik spożywczy
-- 2 kubeczki pianki
do golenia
-- 10 łyżeczek
uniwersalnego płynu do
soczewek kontaktowych
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➋

➊

Wymieszaj 1 szt. kleju UHU Glue
Pen z barwnikiem spożywczym.

Dodaj 2 kubeczki pianki do
golania i dokładnie wymieszaj.

➍

➌

Dodaj 10 łyżeczek płynu do
soczewek kontaktowych.

➎

Dokładnie wymieszaj.

➏

Masa powinnna oderwać się
dobrze od naczynia. W
przeciwnym razie, dodaj więcej
płynu do soczewek kontaktowych.

Ugniataj masę, aż uzyska
pożądaną konsystencję.

Porada 2: Nanieś płyn do soczewek kontaktowych na
dłonie przed ugniataniem, aby masa nie kleiła się.

Slime
Sprężysta
Piłka
Składniki
Pen
-- 1 szt. kleju UHU Glue
-- Barwnik spożywczy

go płynu
-- 5 łyżeczek uniwersalne
ych
do soczewek kontaktow
yszczonej
-- 0,5 łyżeczki sody ocz
szek
*Opcjonalnie: Świecący pro
anu
mini
(wyłącznie na bazie Alu
Strontu)
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➋

➊

Umieść zawartość 1 szt. kleju UHU
Glue Pen w miseczce.

Dodaj barwnik spożywczy.

➍

➌

Opcjonalnie: Dodaj świecący
proszek, aby uzyskać Sprężystą
Piłkę z efektem świecenia. *

➎

Dodaj 5 łyżeczek płynu do
soczewek kontaktowych oraz 0,5
łyżeczki sody oczyszczonej.

➏

Mieszaj masę, aż oddzieli się
dobrze od naczynia.

Ugnieć oraz uformuj masę
w kształ kuli, aby mogła się
odbijać jak piłka.

Porada 3: Jeśli masa jest zbyt lepka, dodaj więcej płynu do
soczewek kontaktowych, aż uzyska pożądaną konsystencję.

a

Instrukcje bezpieczeństw

-- Dokładnie umyj ręce po
sy.
wykonaniu i używaniu ma
czyść
-- Po użyciu dokładnie wy
emniki
powierzchnię roboczą, poj
i narzędzia, itd.
nadzorem
-- Dzieci powinny być pod
sy.
podczas wykonywania ma
jedzenia.
-- Slime nie nadaje się do
Unikaj kontaktu z oczami
i drogami oddechowymi!
me w
-- Przechowywuj masę sli
małych
miejscu niedostępnym dla
ch.
dzieci i zwierząt domowy
yj na naszą stronę!
Po więcej informacji zajrz
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