Odcisk Bobasa 3D – Instrukcja Obsługi
Zestaw „Odcisk Bobasa – 3D” zawiera.
 Drewnianą ramkę z pleksi
 2 torebki z proszkiem do wykonania formy
 2 torebki z gipsem do wykonania odlewu
 2 kątowniki z naklejoną taśmą do przymocowania odlewów do ramki
 Instrukcję obsługi

Ważne Wskazówki:
1. Masa do wykonania formy łatwo się zmywa i odchodzi od metalu oraz plastiku, nie ma
problemu z jej usunięciem
2. Polecamy wykorzystać na formę np. foremki po jogurtach itp.
3. Dla małych dzieci wystarczy niewielki kubeczek, nie trzeba wtedy wykorzystywać całej masy
4. Masę mieszamy w kubeczku, w którym wykonamy odlew
5. Małym dzieciom zalecamy wykonywać odcisk „na śpiocha”
6. Miseczkę w której mieszamy gips należy umyć zanim gips zastygnie
7. Przy wykonywaniu odlewów rączek i stópek małych dzieci można dodać troszkę więcej wody do gipsu aby szczelnie wypełnił on całą
formę, nadmiar wody wyparuje.
8. Gips zaraz po wykonaniu odlewu będzie szary, po około 2 dniach, gdy wyschnie będzie biały, odlew można pomalować farbkami na
dowolny kolor.
Przygotowanie formy.
1. Proszek z woreczka oznaczonego jako Masa do wykonana formy wsypujemy do kubeczka i dodajemy około szklanki wody. Bardzo
dokładnie mieszamy przez min.30 s. w razie potrzeby dolewamy wodę, w małych ilościach, aby za bardzo nie rozwodnić masy.
2. Formujemy w powstałej masie wgłębienie, aby łatwiej było nam włożyć rączkę lub stópkę dziecka.
3. Wkładamy, od razu po wymieszaniu masy, rączkę lub stópkę dziecka do masy i czekamy aż zastygnie (masa stygnie w czasie około 1-2
minut zmieniając kolor z różowego na biały). Dla pewności sprawdzamy palcem czy masa zastygła.
4. Delikatnie wyciągamy rączkę lub stópkę z wykonanej formy (masa jest bardzo elastyczna i zachowa dokładny kształt, ale należy robić
to ostrożnie aby jej przypadkowo nie uszkodzić.
5. Całość ponawiamy drugi raz dla drugiego odlewu.
Przygotowanie odlewu
1. Gips wsypujemy do dowolnej miseczki, wlewamy około 200 ml wody, najlepiej stopniowo i dokładnie mieszamy minimum 3 minuty
2. Płynny gips wlewamy do formy, do połowy jej objętości po czym obstukujemy pojemnik z formą, aby gips dokładnie wypełnił formę
3. Wlewamy pozostałą część gipsu, starając się nie przelać formy, obstukując dokładnie aby gips zalał dokładnie formę oraz aby pozbyć
się pęcherzyków powietrza
4. Sprawdzamy w ostępie kilkanaście sekund stan gipsu, kiedy osiągnie
konsystencję „masła” wkładamy powoli kątownik zgodnie z rysunkiem
5. Pozostawiamy gips do wyschnięcia około 6 godzin
6. Wyjmujemy odlew z formy „obierając” masę silikonową z gipsowego odlewu,
uważając aby nie uszkodzić odlewu.
7. Pozostawiamy gips do całkowitego wyschnięcia na około 2- 3 doby
8. Przyklejamy zdjęcie i odlewy do ramki

Życzymy miłej zabawy.
W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@odciskbobasa.pl, tel. 504 264 965
Wyprodukowano w Polsce przez: Opera-Tech, ul. Czumy 4/8, 32-700 Bochnia
Zapraszamy na www.odciskbobasa.pl

