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Készíts Két Slimeot

Undkiás
Nyáal csot!
Rag

ts

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

Kövesd a lépéseket 1-6-ig kétszer, majd később
betöltöd a Nyomilabda készítőbe mindkét Slimeot.
Adj hozzá ragasztót, vizet és mókás adalékanyagokat!
1. Mérj ki 25 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 45 ml vizet (szobahőmérsékletűt). Öntsd bele a ragasztót tartalmazó
tálba.
3. Adj hozzá Csillámot és/vagy Színezéket: Adj hozzá 1-2 kanálnyit bármilyen
színezékből (a mellékelt kanalat használva).
Amikor Csillámot adsz hozzá: adj hozzá egy ½ vagy egy teljes tasaknyit
bármelyik csillámból a ragasztót és vizet tartalmazó tálba.
4. Keverd el a ragasztót, vizet és egyéb színezéket a Slime pálcával, addig amíg
teljesen fel nem olvadnak.
Add hozzá a Slime Aktivátor Oldaltot!
5. Mérj ki 7.5 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.
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Nyomilabda
Készítő
Készlet

Nyomilabda készítése
Töltsd be a Slimeot a Nyomilabda Készítőbe!
1. Vedd a kezedbe a Nyomilabda Készítőt és tekerd le a narancssárga és
sárga fúvókát a fogantyújával ellentétes végéről.

Keverd! 2. Amint a fúvókát eltávolítottad, helyezd két Slimeodat az átlátszó cső

nyílásába, a kezeddel, vagy öntsd bele egyenesen a tálból. Rétegezd a
kétféle Slimeot, hogy mókás márványos hatást eredményezzen!
Megjegyzés: Bizonyosodj meg róla, hogy a narancssárga és kék kinyomó
vissza van-e húzva, hogy teljesen megtölthesd az átlátszó csövet. A
kinyomó előre hátra mozgatásához egyszerűen nyomd le a narancssárga
gombot a Nyomilabda Készítő tetején és húzd vissza a kinyomót.

Töltsd
be!

3. Miután betöltötted az összes Slimeodat az átlátszó csőbe, csavard vissza a
fúvókát az átlátszó cső végére.
Illessz egy lufit a fúvókára!
4. Illessz egy lufit a Nyomilabda Készítő fúvókájára. Ehhez szét kell
nyújtanod a lufi nyakát az ujjaiddal széthúzva majd a fúvókára helyezve. A
legjobb eredmény eléréséhez a lufi nyakának legnagyobb részének a
fúvókán kell lennie, miközben a fúvóka nyílása a lufi belsejében van.
Használd a lufi rögzítőt, hogy a lufi a helyén maradjon.
5. Pumpáld a Slimeodat a lufiba egyik kezeddel ismételten lenyomogatva a
fogantyút miközben a másik kezeddel a lufit a fúvókán tartod. A lufid
megtelik mielőtt a kifogynál a Slimeból, tedd el a maradék Slimeot a
következő Nyomilabdához! Maradhat egy kis levegő a lufiban, de ez nem
gond, hiszen kijön belőle, amikor a lufit a fúvókáról eltávolítod.
Alakítsd Slimeodat Nyomilabdává!

Pumpáld! 6. Amint belepumpáltad a Slimeot a lufiba, óvatosan távolítsd el a Lufit

miközben ujjaiddal összecsípteted a nyitott végét, hogy megakadályozd
a Slime kifolyását. Óvatosan nyomkodd meg a lufit, hogy kijöjjön belőle
az összes felesleges levegő, mielőtt egy csomót kötnél a végére.

7. Tekerd meg a lufi nyakát, hogy a felesleges Slime kijöjjön, sokkal
egyszerűbb lesz így összecsavarva csomót kötni a végére. Amint
megcsomóztad a kiálló lufinyakat egyszerűen nyisszantsd le és már
készen is van a Nyomilabdád. Jó szórakozást!
Megjegyzés: ahhoz, hogy megelőzd a Nyomilabdád belsejében az
összetevők leülepedését, játssz vele minden nap!

Nyomilabda Készítőd Tisztítása
Kösd
meg!

• Ahhoz, hogy megakadályozzuk a Slime beszáradását a Nyomilabda Készítő
belsejébe, csavarjuk le teljesen az átlátszó csövet róla. Az átlátszó cső belsejét
meleg szappanos vízzel mossuk ki, vagy egy nedves papírtörlővel.
• Tisztítsd ki rendszeresen a fúvókát és a kinyomót is, nehogy a Slime rászáradjon
ezekre az alkatrészekre. Meleg szappanos víz vagy egy nedves papírtörlő
elegendő ehhez.
• Ne merítsük vízbe a szerkezetet vagy ne tegyük mosogatógépbe.

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.

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.

Ragacsod Tárolása

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