
Pót POPSINE 
Kiegészítő a SA2660 Porcelán-sütemény készítő és a SA2663 Porcelán-persely készítő 
termékekhez. 
 
A Popsine® százszázalékosan természetes anyag, és mikrohullámú sütőben ahányszor csak 
szeretnénk, újraolvasztható. A Popsine® 56-60-on olvad. 
 
A szükséges mennyiségű Popsine-t rakja az alapkészletben található öntvényformába.  
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. 
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.) 
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. 
Újabb 10 perc keményedésre tegyük a formát a hűtőbe. A teljesen megkeményedett, hideg anyag 
könnyen leválik a formáról. 
Húzzuk le a síneket, és óvatosan nyissuk szét a formát.  
Finoman emeljük ki a kész öntvényt. 
 
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.  
Tel./fax:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 


