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SA2663 Porcelán – persely készítő 
 
Egy forradalmian új alapanyagból a dobozban lévő öntvényforma és egy mikró segítségével belül üres malacfigurákat 
készíthetünk néhány perc alatt. A készlet három, különböző színű malacpersely készítésére elegendő anyagot tartalmaz. 
 
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, és 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:  

- 2 tábla Popsine® 
- egy dupla öntőforma 
- egy filctoll 
- két sín, ami összeszorítja az öntőformák szélét 
- matricák 

Szükséges eszközök ezeken kívül: olló, kés, műanyag tál, mikrohullámú sütő, hűtő. 
 
Használati utasítás 
 
A munkamenet számozása a leporelló 2. oldalán lévő képekhez igazodik. 
 
1. Vágd át a két öntvényformát elválasztó perforált vonalat az ollóknál. 
2. Válassz ki egy színt a Popsine®-ból, és tördelj le 16 kockát. 
3. Rakd őket az egyik öntőforma aljába. 
4. Fedd le az öntőforma másik felével, és pattintsd őket össze. 
5. Húzd fel a síneket a hosszanti oldalakra. 
6. Helyezd rá a formát egy megfelelő méretű műanyag tál oldalára úgy, hogy a forma ne érje a tál fenekét és oldalát, és 
biztonságosan függeszkedjen. Ne használj porcelán, cserép- vagy kőedényt, és ne rakd a formát közvetlenül a 
mikrohullámú sütő forgótárcsájára. 
7. A mikró beállítását felnőtt végezze. 
A Popsine® 56-60-on olvad. A mellékelt táblázat csak tájékoztató jellegű, mert minden mikrohullámú sütő 
teljesítménye más. Óvatosan dolgozzunk, mert könnyen megégethetjük a kezünket. 
Ezért azt javasoljuk, végezzen próbaolvasztást (és ha szükséges, állítsa át a mikró időzítőjét): 

- Rakjon egy kocka Popsine®-t egy eldobható műanyagpohárba. 
- Állítsa a mikrót alacsony fokozatra, és kapcsolja be 2 percre. Ha a kocka nem lágyult meg, adjon rá 15 

másodpercet. Majd ha szükséges, újabb 15 másodpercet. Figyelje az olvadást az ablakon keresztül, és 
azonnal állítsa le a mikrót, ha a kocka elolvadt. Ha felforrna, akkor használhatatlanná válik. 

- Jegyezze fel az olvadáshoz szükséges időt a legalacsonyabb fokozaton. 
- Az öntvényformában lévő Popsine®-t annyi ideig olvassza, amennyit a teszt eredményezett. Ha úgy véli, 

nem olvadt meg kellőképpen, tegye vissza még 10-15 másodpercre. Figyelje a folyamatot az ablakon 
keresztül, és állítsa le a mikrót, amint a kockák elveszítik alakjukat. 

8. Amikor az alapanyag megolvadt, a felnőtt vegye ki az öntőformát a lapos részeknél fogva. A játékdoboz fedele fölött 
tartva kezdje el a forma rotációs mozgatásával a megolvadt anyagot egyenletesen szétkenni az öntőforma belső oldalán. 
A felnőtt döntse el, hogy a gyermek alkalmas-e ennek a munkafolyamatnak a végzésére. A forgatás fontos ahhoz, hogy a 
Popsine® egyenletesen bevonja az öntőformát. Természetes jelenség, ha a Popsine® beszivárog az öntőforma szélére. 
(Ha viszont túlfolyik rajta, azt jelenti, hogy túl meleg, és ezért túl híg volt az anyag.) 
9. Amikor már nincs folyékony anyag az öntőforma belsejében – kb. 3 perc forgatás múlva – tartsuk a formát csap alá, és 
folyassunk rá hideg vizet, hogy meggyorsítsuk a szilárdulást. 
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10. Újabb 10 perc keményedésre tegyük a formát a hűtőbe. A teljesen megkeményedett, hideg anyag könnyen leválik a 
formáról. 
11. Húzzuk le a síneket, és óvatosan nyissuk szét a formát.  
12. Finoman emeljük ki a kész öntvényt. Ha közben megsérülne vagy széttörne a kész perselyünk, ne szomorkodjunk, 
törjük össze, és kezdjük elölről az egészet a 3. ponttól. Ezt annyiszor ismételhetjük, ahányszor szükséges.  
13. Egy kis késsel vagdossuk le a fölösleges anyagot. Óvatos, finom munkát igényel, igyekezzünk teljesen egy szintbe 
hozni az elválasztó vonalat. 
A fölösleget ne dobjuk el, rakjuk egy zacskóba, tegyük el későbbre, mert újraolvasztható. 
14. A malac elkészült, már csak persellyé kell alakítani. Ehhez egy felnőtt melegítse meg egy kés hegyét az elektromos 
főzőlapon vagy forró vízben, és annak segítségével készítsen egy nyílást a malac hátán az illesztés mentén. Ne feledjük, 
hogy a Popsine® újrahasználható termék. Ha összetörjük a perselyt, mikor kiszedjük belőle a pénzt, egy felnőtt szedje le 
alkoholos folyadékkal a matricákat, majd a tiszta darabokat olvasszák újra össze a fent leírtak szerint. A Popsine® 
megőrzi a színét. 
15. Elkészült a kis szobrocska, sima és fényes, csak unalmasan egyszínű.  Kidíszíthetjük a játékhoz tartozó matricákkal, 
rajzolhatunk rá a készlethez tartozó filctollal. (Vagy a Sentosphére többi, Graine d’Artiste márkanevű filctollával.) 
 
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. 
 Több oka lehet, ha kiemelés közben a figura eltörik. Esetleg helytelenül történt a forgatás, vagy nem volt elég hideg 

az anyag kiemeléskor, talán kevesebb kockát olvasztottunk. Újrapróbálkozásnál esetleg tegyünk még egy-két kockát 
az anyaghoz. 

 Ez a készlet három malacpersely készítéséhez elegendő Popsine®-t tartalmaz. A harmadikhoz a két szín maradék 8-8 
kockáját használjuk fel, így lesz a rózsaszín és kék mellé egy lila malacunk. 

 Textíliából a rácsöpögött Popsine®-t úgy vehetjük ki, ha két réteg nedvszívó papír közé tesszük az érintett részt, és 
rávasalunk. 

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

 
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 


