
SA 231 Szappanok és illatok készlet  
 
Készíts színes, illatos, dekoratív szappanokat.  
A készlet segítségével csodálatosan illatos, színes, kisebb-nagyobb szappanfigurákat készíthetsz 
a dobozban szintén megtalálható átlátszó glicerinalapból. Ez az alap 2 perc alatt felolvad a 
mikróban vagy gőz fölött. A folyékonnyá vált szappanalaphoz hozzáadhatsz pár csepp színt és 
illatot saját kívánságod szerint, majd beletöltheted az öntőformákba. Pár perc alatt a szappan 
megszilárdul, és szív, mackó, lótusz, kagyló, delfin, csikóhal alakot vesz fel a forma szerint. 
A festékek és az illatok segítségével a kis szappangyártó inas százféle eredeti, csodálatos illatú 
szappant állíthat elő. Ezeket a szappanokat orvosilag ellenőrizték, és az egészségre nézve 
teljesen biztonságosnak ítélték! 
 
Figyelmeztetés! 
7 év alatti gyermekek ne használják! Olyan felnőtt közvetlen felügyelete mellett dolgozzon vele a 
gyermek, aki tisztában van a mellékelt óvintézkedésekkel. Ezt a használati utasítást őrizzék meg 
hivatkozási alapul.  
 
Életkor: 7 éves kortól 
 
A készlet tartalma:  

- 450 gr glicerinszappan 
- 10 különböző öntőforma 
- 1 „Clafoutis” parfüm: piros gyümölcsök és keserűmandula illattal 
- 3 festék: piros, sárga, kék 
- 1 „Nénuphar” parfüm: levelek és fehér virágok illata 
- 5 pipetta 
- 1 használati utasítás 

 
Óvintézkedések: 

- Olvassuk el előre az utasításokat, és kövessük őket.  
- A készlet szappant, festéket, parfümöket tartalmaz. Vigyázzunk, hogy a hozzávalók ne 

kerüljenek senki szemébe. Ha ez mégis megtörténne, bő vízzel öblítsük ki a szemet. 
Szükség esetén forduljunk orvoshoz.  

- Lenyelés esetén öblítsük ki a gyermek száját tiszta vízzel, és itassunk vele friss vizet. Ne 
hánytassuk a gyermeket. Azonnal kérjük ki orvos tanácsát.  

- Kisgyermekeket és állatokat ne engedjünk a munkaasztal közelébe.  
- Tároljuk olyan helyen a készletet, ahol nem fér hozzá 7 év alatti gyermek. 
- A mellékelt illatanyagok allergiát okozhatnak. 
- A kész szappan elkészülésétől számítva 3 hónapig őrzi meg a minőségét. 

 
Használati utasítás 

- Vágjuk fel a glicerint 2x2 cm-es kockákra.  
- Vegyünk két kockát, felezzük őket, és tegyük egy tálba vagy üvegbe. A műanyag tál azért 

jobb, mert nem melegszik át úgy, mint az üveg.  
- Tegyük a tálat mikróba, és a teljesítménytől függően állítsuk be 1-4 percre a következő 

táblázat szerint: 
Watt 60 W 90 W 180 W 360 W 
Idő 4 perc 2p 30mp 1p 50mp 50mp 

 
Ne melegítsük az anyagot a táblázatban megengedettnél tovább. A különböző mikrohullámú 
sütők melegítési intenzitása változó. A biztonság kedvéért próbálkozzunk előbb alacsonyabb 
hőfokon, kevesebb ideig melegítve a szappant. 



A szappannak meg kell olvadnia anélkül, hogy felforrna. Jobb alacsonyabb hőfokon hosszabb idő 
alatt elérni a megfelelő állapotot, mint magasabb hőfokon rövidebb ideig. Ennek három oka van: 
megelőzzük a szappan zavarossá válását, a tálunk nem veszíti el a formáját, és nem égetjük meg 
magunkat. 
Alkalomadtán vízgőz fölött is olvaszthatjuk a szappant, 70 fokos gőz fölé tartva az edényt, de ez a 
módszer sokkal hosszabb idő alatt vezet eredményre. Nem szabad az edényt magára hagyni a 
gőzön. 
Melegítés közben azért jut időnk arra, hogy előkészítsük a parfümöket és az illatokat, mert 
miután kellőképpen felolvadt a szappan, gyorsan kell vele dolgozni, hogy ne bőrösödjék be. 
Nyissuk ki a kis flakonokat, a pipettákból nyomjuk ki a levegőt, és mindegyiket dugjuk bele a 
megfelelő üvegcsébe. (A festékek és illatok tisztaságának megőrzése végett mindig ugyanazt a 
pipettát használjuk velük. Használat után a flakon jobb oldalára helyezzük a hozzá tartozó 
elöblített pipettát a dobozban.) 
- Előbb az illatot adjuk a szappanhoz. Két illat közül választhatunk, és egy kockára 

 7 cseppet számítsunk, ha enyhe illatot szeretnénk, 
 14 cseppet, ha azt akarjuk, hogy a bőrön is érződjék egy kicsit a szappan illata. 

- Ez után a színeket állítsuk be. A következő táblázatot használhatjuk kiindulópontnak: 
 

Elérendő 
színek 

Sárga festék Kék festék Piros festék 

Aranysárga 3 csepp  1 csepp 
Narancssárga 3 csepp  2 csepp 
Rózsa   2-3 csepp 
Lila  2 csepp 5 csepp 
Almazöld 3 csepp 1 csepp  
Smaragd 1-2 csepp 3 csepp  
Türkiz  1-3 csepp  

 
- 2-3 másodpercig kavarjuk át egy kiskanál nyelével a masszát. 
- Azonnal öntsük bele a kiválasztott formába. A formát utána már ne mozgassuk, hogy elkerüljük 
gyűrődések képződését a szappan tetején. 
- Várjunk 30-40 percet, mert a formának ki kell hűlnie, hogy kijöjjön belőle a kész szappan. 
- Ha szeretnénk bemutatni szappanainkat, világos színű, lapos szappantartóra, vagy például 
Szent Jakab kagylóba rakjuk, hogy tisztán láthatóak legyenek az árnyalatok. Ha többet rakunk 
egy-egy tartóra, jobban mutat, ha azonos formájú, de különböző színű szappanokat rakunk 
össze. 
- A már formáját vesztett szappanokat újraönthetjük. A készletből mintegy 30 darab szappant 
készíthetünk.  
- Ha nem használjuk azonnal, vagy ajándékba adjuk a szappant, burkoljuk be fóliába. 
 
Jó szórakozást! 
 
Importálja és forgalmazza:       Katica Játék Kft 

1077 Bp. Király u. 101.                                           
 Tel.:06-1-462-23-88 

E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 

 
 
 
 


