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Undkiás
Nyáal csot!
Rag

Keress egy tiszta, lapos felületet, amin
dolgozhatsz. Védd a munkafelületet
papírtörlővel vagy újságpapírral, mielőtt
munkához látnál.
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A kezdéshez

j és készí
ver

Útmutató Ragacs Készítéséhez

1.
2.
3.

4.

6 különböző Slimeot fogsz készíteni (Piros, Narancssárga, Sárga, Zöld, Kék, Lila)
melyeket később egyesítünk. Tartsd elkülönítve a különböző Slimeokat, addig amíg
az összessel el nem készültél.
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.
Mérj ki 25 ml vizet (szobahőmérsékletűt). Öntsd bele a ragasztót tartalmazó tálba.
Készítsd el a Színeid:
PIROS SLIME: Adj 1 kanálnyi Piros színezéket a ragasztót és vizet tartalmazó tálba, a
mellékelt kanalat használva. Folytasd a 4. lépéssel.
NARANCSSÁRGA SLIME: Adj 1/2 kanálnyi Piros színezéket és 1 teljes kanálnyi
Sárga Színezéket a ragasztót és vizet tartalmazó tálba, a mellékelt kanalat
használva. Folytasd a 4. lépéssel.
SÁRGA SLIME: Adj 1 kanálnyi Sárga színezéket a ragasztót és vizet tartalmazó
tálba, a mellékelt kanalat használva. Folytasd a 4. lépéssel.
ZÖLD SLIME: Adj 1/2 kanálnyi Kék színezéket és 1 teljes kanálnyi Sárga Színezéket a
ragasztót és vizet tartalmazó tálba, a mellékelt kanalat használva. Folytasd a 4.
lépéssel.
KÉK SLIME: Adj 1 kanálnyi Kék színezéket a ragasztót és vizet tartalmazó tálba, a
mellékelt kanalat használva. Folytasd a 4. lépéssel.
LILA SLIME: Adj 1 kanálnyi Lila színezéket a ragasztót és vizet tartalmazó tálba, a
mellékelt kanalat használva. Folytasd a 4. lépéssel.
Keverd el a ragasztót, vizet és egyéb színezéket a Slime pálcával, addig amíg
teljesen fel nem olvadnak.
Folytatás a következő oldalon…

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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Szivárvány!

Készítsd el!
Nyújtsd ki!
Nyomkodd össze!

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. Amint mind a 6 Slime-mal elkészültél, helyezd őket egymás mellé egy nem ragacsos
felületre. Engedd, hogy összeérjenek. Amint mind a 6 Slimot leraktad, ragadd meg a
Slime két végét az ujjhegyeiddel. Húzd és emeld fel a Slimeot a felületről egy
fantasztikus Szivárványt alkotva!
MEGJEGYZÉS: A színek idővel össze fognak keveredni.

Ragacsod Tárolása

Mosásra vonatkozó utasítások

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

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.
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