
SA2660 Porcelán – sütemény készítő 
 
Csodálatos dobozt tartasz a kezedben! A benne lévő anyagokból valósághű sütemények, kiflik, muffinok, 
kekszek készülhetnek játékcukrászdád számára!  
 
Az Éco-moulage – ökoöntvény – dobozokban egy új találmány, a Popsine® nevű anyag és különféle műanyag 
öntőformák találhatók. Ezek segítségével tömör vagy üreges, porcelánszerű öntvények készíthetők. A 
Popsine® százszázalékosan természetes anyag, és mikrohullámú sütőben ahányszor csak szeretnénk, 
újraolvasztható. Ezért egyszerre gazdaságos és környezetbarát. 56-60-on olvad, víz hozzáadása nélkül. A 
különböző színek egymással keverhetők, így végtelen számú árnyalat hozható létre. 
 
Életkor: 7 éves kortól.  
FIGYELMEZTETÉS: 7 éves kor alatti gyerekek ne használják! Mindig felnőtt felügyelet mellett 
foglalkozzanak vele. Olvassák el figyelmesen a használati utasítást, és őrizzék meg későbbi hivatkozás 
céljára.  
 
A készlet tartalma:  

- 4 tábla Popsine® 
- egy öntőforma 
- egy mérőpohár 
- egy filctoll 
- kivágható alátétek 

Szükséges eszközök ezeken kívül: mikrohullámú sütő, hurkapálca, olló 
 
Használati utasítás 
 
A munkamenet számozása a leporelló 2. oldalán lévő képekhez igazodik. 
 
1. Válasszunk egy színt, és 8-16 kockát tördeljünk bele a mellékelt mérőpohárba. 
2. A mikró beállítását felnőtt végezze. 
A Popsine® 56-60-on olvad. Amit az olvadáshoz szükséges időtartamról mondunk, csak tájékoztató 
jellegű, mert minden mikrohullámú sütő teljesítménye más. Óvatosan dolgozzunk, mert könnyen 
megégethetjük a kezünket.  
Ha úgy véljük, hogy az anyag nem olvadt meg kellőképpen, tegyük vissza még 10-15 másodpercre. 
Figyeljük a folyamatot az ablakon keresztül, és állítsuk le a mikrót, amint a kockák elveszítik alakjukat. 
Ha úgy látjuk, hogy az anyag felforrt, várjunk néhány pillanatig, mert az túlhevülést jelent. Könnyen 
megégethetjük magunkat, és az öntvényformát is tönkretesszük, ha túl forrón töltjük bele a Popsine®-t. 
Tartsuk be a következő szabályt: először egy percig melegítsük az anyagot közepes hőfokon, majd 15 
másodpercekkel növeljük az olvasztási időt. Jegyezzük fel, mennyi idő alatt olvadt fel az anyag, és 
legközelebb annál 15 másodperccel kevesebbre állítsuk be a mikrót.  
3. Ha az anyag megolvadt, egy hurkapálcát az anyagba mártva, kezdjük például a sütemények tetején lévő 
pöttyök mélyedéseit megtölteni.  
4. Ha szeretnénk színt váltani, várjuk meg, míg a pohárban lévő anyag teljesen megszilárdul (kb. 10 perc). A 
pohár oldalának nyomogatásával csúsztassuk ki a régi színt, és rakjuk egy műanyagzacskóba későbbi 
felhasználásra. Ha már korábbi készletekből vannak maradék színes Popsine®-jaink, akkor azokat is 
használhatjuk a sütik díszítéseihez. 
5. Válasszunk egy másik színt, és ismételjük meg az 1-2. műveletet. Ha az anyag megolvadt, töltsük rá az 
előző pöttyökre vagy más öntőformákba. 
6. Egymásra is tölthetjük a színeket, így több rétegű tortaszeletet, nápolyit, két darabból álló eklerfánkot stb. 
készíthetünk. Figyeljünk oda, hogy az első szín már meg legyen száradva, mielőtt rátöltjük a következőt. A 
megfelelő száradáshoz a vastagságtól függően 5-10 percre van szükség. 



7. A Popsine® teljes száradása 10-15 perc alatt megy végbe. 
8. A kész formákat egymásra téve gyümölcstortát, cupcake-et készíthetünk. 
9. Egyszerre sokféle formát önthetünk vagy újraönthetünk. Ha valami nem sikerült, vagy már meguntuk, 
beolvaszthatjuk újra, és ezt a végtelenségig ismételhetjük. 
10. A kész süteményeket filctollal is díszíthetjük. A festék megszáradásához akár 30 percre is szükség lehet, 
figyeljünk oda! Hogy a Popsine® megőrizze a színét újraolvasztáskor, előbb alkohollal távolítsuk el az 
előzőleg felfestett mintákat. 
11. Ha minden elkészült, kezdődhet a játék! Csipkés alátétekre rakhatod a süteményeket, mikor kínálod a 
vendégeidnek.  
 
Megjegyzések: 
 A Popsine®-t vízfürdőben is meglágyíthatjuk, ebben az esetben egy dobozra helyezzük az egyik formát, 

abba öntjük a forró anyagot, majd utána zárjuk le. A forrázási veszély így sokkal nagyobb, így a műveletet 
csak felnőtt végezheti. 

 Ha új színeket szeretnénk, a meglévőket összeolvaszthatjuk. Ne adjunk hozzá színezéket vagy festéket az 
olvadt Popsine®-hoz!  

 Sok más színben is készíthetünk süteményeket. Ehhez nem kell más, mint Popsine® utántöltőt vásárolni az 
interneten vagy szokásos kereskedőnkön keresztül. 

 A www.sentosphere.com honlapról különféle alátétmintákat tölthetünk le. 
 Textíliából a rácsöppent Popsine®-t úgy vehetjük ki, ha két réteg nedvszívó papír közé tesszük az érintett 

részt, és rávasalunk. 
 

 
Óvintézkedések 
Az olvasztás nem a játék része, lehetőleg felnőtt végezze, de legalábbis felügyelje. Ne tegyünk az olvasztással 
egy időben élelmiszert a mikrohullámú sütőbe. Ne lépjük túl a javasolt olvasztási időt. Csak azokat a 
műveleteket végezzük a készlet tartalmával, amelyek a használati utasításban le vannak írva. Küldjük el a 
közelből a 7 év alatti gyermekeket és az állatokat, amikor az anyaggal dolgozunk. A dobozt és a kész 
alkotásokat olyan helyen tároljuk, ahol kisebb gyermekek nem érik el. Mossunk alaposan kezet a munka 
végeztével. Ne használjunk más anyagokat, mint ami a készletben van, és amit a használati utasításban 
említenek. Ne étkezzünk, igyunk vagy dohányozzunk ott, ahol a munkafolyamat zajlik. Ne vigyük a szánkhoz 
az anyagot. Ne kenjük a bőrünkre. 
 
Elsősegélynyújtás 
Égés esetén: tartsuk a sérült felületet folyó hideg víz alá legalább 10 percig. Ha a fájdalom nem enyhül, 
forduljunk orvoshoz. Ha a szembe került az anyag, öblítsük át bő vízzel a közben nyitva tartott szemet. 
Forduljunk azonnal orvoshoz. Ha valaki lenyelte, ne akarjuk hánytatni. Öblítse át néhányszor hideg vízzel a 
száját, igyon egy kevés friss vizet. Forduljunk azonnal orvoshoz. Komolyabb sérüléssel is, vagy a fent 
felsoroltak bármelyikének gyanújával. Ha az orvos bekéreti a sérültet, vigyük magunkkal a dobozt és a 
használati utasítást. 
 
 
Jó szórakozást! 
 
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel./fax:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 


