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Keress egy tiszta, lapos felületet, amin
dolgozhatsz. Védd a munkafelületet
papírtörlővel vagy újságpapírral, mielőtt
munkához látnál.
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Útmutató Unikornis Slime készítéséhez
Az Unikornis Slime elkészítéséhez készítened kell Pink Opál Slimeot, Lila Slimeot és Kék
Csillagos Slimeot. Kövesd az 1-6 lépéseket minden egyes Slimehoz, a 7. lépésben össze kell
keverned a három Slimeot.
1. Mérj ki 15 ml átlátszó ragasztót a mellékelt mérőpohárral, és öntsd bele egy tálba. Kapargasd
le alaposan a pohár falait is, hogy minél több ragacsod legyen.
2. Mérj ki 25 ml vizet (szobahőmérsékletűt). Öntsd bele a ragasztót tartalmazó tálba.
3. ADJ HOZZÁ SZÍNT ÉS CSILLÁMOT:
Pink Opál Csillámos Slime: Adj 1 kanálnyi Pink színezéket a ragasztót és vizet tartalmazó
tálba, a mellékelt kanalat használva. Adj hozzá még ½ tasaknyi Opál Csillámot. Folytasd a 4.
lépéssel.
Lila Slime: Adj 1 kis kanálnyi Pink színezéket és 1 kis kanálnyi Gyöngyházfényű Kék
színezékből a ragasztót és vizet tartalmazó tálba, a mellékelt kanalat használva. Folytasd a 4.
lépéssel.
Kék Csillagos Slime: Adj 1 kis kanálnyi Gyöngyházfényű Kék színezékből a ragasztót és vizet
tartalmazó tálba, a mellékelt kanalat használva. És adj hozzá egy csipetnyi Csillagot. Folytasd a
4. lépéssel.
4. Keverd el a ragasztót, vizet és egyéb színezéket a Slime pálcával, addig amíg teljesen fel nem
olvadnak.
5. Mérj ki 5 ml Slime Aktiváló Oldatot (Slime Activator Solution) és lassan öntsd bele ugyanebbe
a tálba miközben lassan kevergeted a Slime Pálcával. Mindig használd a Slime Pálcát a
keveréshez. Ne keverd a kezeddel. Meglátod a keverék sűrűbb lesz és az oldat felszívódik.
Kevergesd addig, amíg a teljes oldat felszívódik, ez eltarthat egy darabig, csak folytasd a
kevergetést.
MEGJEGYZÉS: Légy óvatos a Slime Aktiváló használatakor, kerüld a szemeiddel történő
érintkezését. Bizonyosodj meg róla, hogy kiöblítetted a mérőpoharat két Slimekészítés között,
hogy eltávolítsd a ragasztó és aktivátor maradékát.
6. Miután a teljes oldat felszívódik, vedd ki a ragacsot a kezeiddel. Fontos, hogy mindaddig
dagaszd és dolgozd el a ragacsot, amíg a kívánt állagot el nem éri. Görgesd a ragacsot a
tenyereidben, nyújtsd ki és húzd addig, amíg kevésbé ragacsos inkább összefüggő nem lesz.
Ezáltal a ragacs puhább és még nyújthatóbb lesz.
7. TEKERD ÖSSZE! Most, hogy mindhárom Slime-mal elkészültél, helyezd öket egymás mellé
egy nem ragacsos felületre. Engedd, hogy összeérve 1 három színű Slimeot alkossanak. Vedd a
Slimeot az egyik kezedbe és tartsd a nem ragadós felület fölött, és hagyd, hogy lassan
lecsöpögjön a felületre, miközben kezeddel körző mozdulatokat végezve összetekered a
Slimeot saját magán egy Unikornis Slimeot alkotva!
FONTOS MEGJEGYZÉS: Ezek az iránymutatások kizárólag a készlet
tartozékainak használatával működnek. A RAGACS AKTIVÁLÓ BŐR- VAGY
SZEMIRRITÁCIÓT OKOZHAT. MINDIG MOSSUNK ALAPOSAN KEZET RAGACS
KÉSZÍTÉSE VAGY ANNAK KEZELÉSE UTÁN.
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Csillámos
Unikornis

Készítsd el!
Nyújtsd ki!
Nyomkodd össze!

A tál nem tartozék.

Színkeverés!
Ragacsod Tárolása
A ragacsod tartósabbá tételéhez,
illetve ahhoz, hogy ne száradjon ki,
tárold egy visszazárható tasakban
vagy egy légmentesen zárható
tárolóban egy hűtőszekrényben.

Mosásra vonatkozó
utasítások

A legjobb eredmény elérése
érdekében: Ne használjon előmosó
szert vagy klóros fehérítőt. Mossa
forróvízben, és ismételje meg
amennyiben szükséges. Tapétától,
festett falaktól, bútoroktól,
szőnyegpadlótól és egyéb nem
mosható anyagoktól tartsa távol.

• Szórakozz a színekkel! Pasztell színek készítéséhez használj ½ kanálnyi
Színezéket egy teljes kanálnyi helyett. Így készíthesz babarózsaszínt,
vagy világoskéket!
• Keverj össze minden
Pink + Kék =
Lila
Színezékből ½ kanálnyit,
hogy egy új színt alkoss!

Próbáld ki ezeket a vicces kísérleteket!
• Amikor lassan húzod a ragacsot, nyúlik vagy szakad? Mi történik,
amikor hirtelen meghúzod?
• Próbálj meg belenyomni egy szívószálat a ragacsba és fújd meg a
másik végéről. Vajon létre tudsz hozni egy lufiszerű buborékot?
• Az 5. lépés során adj egy nagyon kicsi extra Ragacs Aktiváló Oldatot
még hozzá. Zselét alkot? Próbáld meg a zselét labdává gyúrni. Pattog?
• Az 5. lépés alatt használj fele mennyiségű Ragacs Aktiváló Oldaltot.
Vajon ez hatással lesz a ragacs állagára? Még ragacsosabbá válik?
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Magyarországra importálja és
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