
 
SA2665 Porcelán – foszforeszkáló figura készítő szett 

Egy forradalmian új alapanyagból, a dobozban lévő öntvényforma és egy mikró segítségével játékos foszforeszkáló figurákat 
készíthetünk néhány perc alatt, így a gyerekek többé nem fognak félni a sötétben! 
 
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: Popsine® táblák; öntőforma; adagoló edény; Patarev gyurma; égitestek színes térképe. Szükséges eszközök a 
készlet tartalmán kívül: olló, mikrohullámú sütő. 
 
Használati utasítás (a munkamenet számozása a leporellón lévő képekhez igazodik) 

1. Tördelj le a Popsine®-ból 8 kockát. 
2. Rakd az adagoló edénybe és így rakd be a mikrohullámú sütőbe. A mikró beállítását felnőtt végezze! A Popsine® 56-60-on 

olvad. A mellékelt táblázat tájékoztató jellegű, 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. 

3. Öntsd a megolvadt Popsine®-t az öntőforma mélyedéseibe. A felnőtt döntse el, hogy a gyermek alkalmas-e ennek a 
munkafolyamatnak a végzésére. 

4. Hagyd szobahőmérsékleten kihűlni 15 percig. 
5. Borítsd ki óvatosan a megkeményedett Popsine® figurákat az öntőformából. 
6. A mellékelt műanyag tasakban lévő Patarev gyurmából csípj le egy kis darabot, és nyomd rá az egyik kész figura sima oldalára 

(hátuljára). 
7. Tartsd fényforrás felé a figurát (pl. napfény, lámpa), majd a gyurmaragasztós felével rögzítsd a figurát a kívánt helyre a falon. 

Ha megsérülne vagy széttörne valamelyik kész figura, ne szomorkodjunk, törjük össze, és kezdjük elölről az egészet a 2. ponttól. 
Ezt annyiszor ismételhetjük, ahányszor szükséges. 
 
Megjegyzés: textíliából a rácsöpögött 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 


