
BUKI 3007

PRODUKCJA SLIME GLUTÓW 
Wiek: +8 lat

6 różnych doświadczeń

Zawartość:

1. Proszek do produkcji Slime Glutów (6 torebek od 4- 24 g).

2. Barwniki  (niebieski, czerwony i żółty).

3. Brokat.

4. Pojemnik z podziałką.

5. Patyczek.

6. Pojemniki.



Składniki: guma guar (CAS 9000-30-0/ 66%), skrobia (CAS 9005-25-8/ 24,5%), fosforan disodowy (CAS 

7558-79-4/ 7,2%), fenoksyetanol (CAS 122-99-6/ 0,8%), tetraborat disodowy (CAS 1330-43-4/ 0,9%). 

Nie spożywać. Nie pozostawiać przy małych dzieciach. Unikać kontaktu z oczami. Może podrażniać skórę.

Uwaga: 

Wszystkie doświadczenia należy prowadzić w obecności osoby dorosłej.

Najlepiej rób wszystko w kuchni, zabezpieczając miejsce pracy. Nie

udostępniaj proszku małym dzieciom. Szczególnie uważaj przy mieszaniu

kolorów. Odsuń przedmioty, które mogłyby uleć zniszczeniu.

Doświadczenie nr 1- Kolory

1. Używając zbiorniczka z miarką, nalej 50 ml ciepłej wody.

2. Popatrz na rysunek na tej stronie. Pokazane jest na nim, ile kropli

danego koloru musisz użyć, aby otrzymać pożądaną barwę. 

3. Dodaj zawartość jednej z torebeczek, następnie pomieszaj

mocno przy pomocy załączonego patyczka. Pozostaw na 5

minut. Po kilku minutach, twój Slime Glut jest gotowy. Jeśli

pozostaną grudki, możesz je usunąć za pomocą mieszadła.

Stopniowo zanikną po kilku godzinach, lub gdy będziesz go

wyrabiać. 

Możesz zachować swojego Gluta przez

tydzień. Użyj do tego jednego z

załączonych zbiorniczków lub torebki i izolacją cieplną. 

Doświadczenie nr 2- Slime z brokatem

SLIM GLUT Z BROKATEM:

1. Do pojemnika z miarką nalej 40 ml ciepłej wody.



2. Następnie dorzuć brokat i wybrany przez ciebie kolor.

3. Dodaj zawartość jednej z torebeczek, pomieszaj intensywnie 

patyczkiem. Pozostaw na 5 minut. Po kilku minutach, twój 

Slime Glut jest gotowy.

4. Nie zapomnij umyć rąk, po dotykaniu Slime Gluta z brokatem.

Brokat klei się do rąk.

Doświadczenie nr 3- Długi glut

1. Do pojemnika z miarką nalej 50 ml ciepłej wody. Dodaj kolor

wybrany przez ciebie.

2. Dodaj zawartość jednej z torebeczek, pomieszaj intensywnie 

patyczkiem. Pozostaw na 5 minut. Po kilku minutach, twój Slim 

Glut jest gotowy.

3. Przy pomocy patyczka lub bezpośrednio

palcami, złap Slime Gluta i wyciągnij go

na jak największą długość. Zmierz go centymetrem. Zrób konkurs z

koleżankami i kolegami.



Doświadczenie nr 4- Odbijająca się piłka

1. Do pojemnika z miarką nalej 30 ml ciepłej wody. Dodaj wybrany

przez siebie kolor.

2. Dodaj zawartość jednej z torebeczek, pomieszaj intensywnie 

patyczkiem. Pozostaw na 5 minut. Po kilku minutach, twój Slime 

Glut jest gotowy.

3. Podziel Slime na dwie równe części, wyrób dwie kulki na stole.

Pozostaw na 20 min.

4. Zrobiłeś właśnie dwie kulki

odbijające się. Ustaw pojemnik w

pewnej odległości i spróbuj, do

niego trafić odbijając piłkę.

Doświadczenie nr 5- Masa puszczająca bąki

1. Do pojemnika z miarką nalej 40 ml ciepłej wody. Dodaj

wybrany przez siebie kolor.

2. Dodaj zawartość jednej z

torebeczek, pomieszaj

intensywnie patyczkiem.

Pozostaw na 5 minut. Po kilku minutach, twój Slime Glut jest 

gotowy.

3. Włóż masę do pojemnika i pozostaw na 20 minut.



4. Masz już teraz masę puszczającą bąki!!! Wkładając palec do 

masy, będziesz mógł wydobyć niesamowite dźwięki. 

Doświadczenie nr 6- Robimy masę bez proszku

1. Do pojemnika z miarką nasyp skrobię

kukurydzianą. Następnie przesyp całość do

czystego kubeczka.

2. Dodaj do kubeczka 25 ml płynu do 

mycia naczyń. Wymieszaj energicznie 

całość, używając drewnianego 

patyczka. Otrzymasz gęstą, jednolitą 

masę, którą możesz bawić się jak 

zwykłą masą Slime Glut. Możesz bawić

się nią kilka dni, potem wyrzuć ją do 

kosza.

Uwaga: produkt przeznaczony dla dzieci +8 lat. Nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe 

elementy mogą być połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Zatrzymać opakowanie do reklamacji. Kolory i zawartość mogą odbiegać od tych zamieszczonych na 

opakowaniu.


