
SA146 Slime-készítő műhely 
Készíts illatos, fluoreszkáló, csillogó, tiszta slime-ot 
 
Néhány kozmetikai alapanyagból víz hozzáadásával 8 féle, finom illatú, sima tapintású slime-ot készíthetsz a készlettel! 
Vidám színeket használhatsz, de ha akarod, a gyöngyházfényű festékekkel slime-od olyan lesz, mintha lágy arany vagy ezüst 
volna.  
Ha elvégezted az itt leírt kísérleteket, és elkészültek slime-jaid, tartsd őket a készlethez tartozó, áttetsző, kerek dobozokban, 
melyeket csillogó strasszokkal díszíthetsz. A dobozokban tartva a slime sokáig friss marad, és szíved szerint nyújthatod, 
gyúrhatod, valahányszor úgy hozza kedved. 
 

A készlet tartalma: 
1. Színes, többnyelvű útmutató,  
2. 20 g slime-por 
3. 1 mérőpohár 
4. 1 spatula 
5. 1 mérőkanál 
6. 5 pipetta 
7. Csillámpor 

8. Ezüst gyöngyházfesték 
9. Arany gyöngyházfesték 
10. Sárga fluoreszkáló festék 
11. Rózsaszín festék 
12. Kék festék 
13. Strasszok a dobozok díszítéséhez 
14. 5 slime-tároló doboz 

 

Ajánlott életkor: 8 éves kortól 
 

Slime-készítés 
- Tegyél a mérőpohárba 14 csapott kanállal (húzd le a spatulával) a slime alapból, vagy 15-tel, ha sűrűbbre szeretnéd. Az 

aranyslime-hoz 15 kanál szükséges. 
- Adj hozzá 40 ml szobahőmérsékletű vizet, és azonnal kezd kevergetni, keverd 1 percig. Az esetleges csomókat nyomd szét 

a kanállal. 
- A színes útmutatóban lévő táblázat szerint cseppents festéket a keverékhez, ha akarod, szórj bele csillámot is. 
- Keverd tovább, majd hagyd állni 30 percig. Közben néhányszor keverd át. 
- 30 perc után már kézbe veheted a slime-ot, de a legjobb állagát kb. 24 óra múlva éri el. Tárold a slime-ot az egyik mellékelt 

dobozban, hogy megvédd a portól és kiszáradástól.  

Díszítsd ki a dobozt strasszal. Egy dobozba két adag azonos színű slime fér el.  
Higiéniai okokból munka előtt és után mosd le alaposan a kezedet. Lehetőleg ne gyúrja túl sok kéz a slime-ot, amit 
készítettél. Ha észreveszed, hogy fakul a színe, vagy megváltozik az illata, illetve 1 hónap után dobd el a slime-ot. 
Ha a kezed meleg, mielőtt a slime-mal foglalkoznál, hűtsd le hideg vízzel, és töröld szárazra. Így kevésbé fog a kezedhez 
ragadni. 
 

Mi a slime? 
A slime óangol szó, és síkos-nyúlós anyagot, nyálkát jelent. 
A készletben található slime-por két növényi alapú zselésítő anyag keveréke. Egyik a guar vagy guargumi, mely egy meleg 
éghajlaton termő hüvelyes növény kivonata. A másik a mediterrán vidéken elterjedt szentjánoskenyérfa terméséből 
származik. Mindkét anyag szerkezete olyan, mintha mikroszkopikus gyöngyökből állna. Ezek az apró gyöngyök könnyen 
kötődnek a vízhez, amit magukba szívnak, és megduzzadnak, mint a szivacs. Ezért válik egyre sűrűbbé a keverék, amit 
készítesz.  
A zselésedés a folyékony halmazállapotból zselé állagúvá válás folyamata. Ahogy a molekulák vízzel érintkeznek, magukba 
szívják, és elkülönülnek egymástól. Ugyanakkor egyes területeken összekapcsolódnak, ettől az egész anyag ruganyossá válik. 
Mikor az elkészült pépet belehajtogatod a dobozba, ahogy a csapdába esett levegő kiszabadul, furcsa hangokat hallat! Zárd le 
jól a doboz fedelét, hogy a víz ne tudjon elpárologni. A dobozban egy hónapig megőrzi a minőségét a slime. 
 

Biztonsági előírások és elsősegélynyújtás   
8 év alatti gyermekek kezébe nem adható. Szigorúan csak felnőtt felügyelettel használható, aki ismeri a leírásban szereplő 
szabályokat. A kísérletek megkezdése előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg. Kisgyermekeket és állatokat 
ne engedjen a munkaterület közelébe. A dobozt és tartalmát olyan helyen tárolja, ahol 8 év alatti gyermek nem fér hozzá. 
Illatanyagot és színezéket tartalmaz, melyek arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthatnak ki. A készletben lévő anyagok 
ne kerüljenek tisztán bőrre, szembe, szájba. Ha már nem dolgozik a készlettel, alaposan mosson kezet. 
Ha szembe kerül valamelyik alapanyag, bő vízben öblítse ki a szemet. Hajoljon tiszta vízzel telt pohár fölé, és pislogjon úgy, 
hogy a szeme érinti a víz felszínét. 
Ha nyelt valaki az anyagból, mossa ki a száját, és igyon tiszta vizet. Ne próbáljon hányni. Ha szükséges, forduljanak 
orvoshoz, vigyék magukkal a maradék anyagot és a csomagolását. 

Jó szórakozást! 

A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 
1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel.:06-1-462-23-88 
E-mail: katica@katica.hu  
Web: www.katica.hu 

 


