
INSTRUKCJA WYKONANIA
Ważne wskazówki:

Do wykonania odcisku rączki lub stópki 
dziecka potrzebny będzie dodatkowo wałek 
oraz nóż.

Zestaw „Odcisk Bobasa”  Ramka z Glinką 
nie jest zabawką, mogą go wykonywać tylko 
osoby dorosłe.

Pozostałości po glince można w łatwy 
sposób zmyć wodą z mydłem.

Małe dziecko ma odruch zaciskania dłoni, 
dlatego najlepiej odcisk wykonać kiedy 
dziecko śpi.

Glinki z wykonanymi odciskami nie należy 
suszyć na kaloryferze, piecach itp.. 

Glinki nie należy od razu przyklejać do tylnej 
płyty ramki i zamykać w ramce. Glinka 
posiada w sobie dużo wilgoci i musi ona 
naturalnie wyschnąć na powietrzu.

Pleksi jest pokryta folią ochronną, którą 
należy usunąć.

Glinka posiada znak CE.

Wykonanie:

Ramka posiada trzy okienka w formacie 10x15 
cm.  

Wyjmujemy tylną płytę ramki. Może  ono 
posłużyć jako podłoże do wałkowania glinki. 
Pod łożem można być  inna p łaska 
powierzchnia np. stół, blat kuchenny.

Wyjmujemy z ramki pleksi, ściągamy z niej 
folię, następnie montujemy pleksi w to samo 
miejsce.

Wyjmujemy glinkę z opakowania i wyrabiamy 
w rękach przez około 30 s. Podobnie czynimy 
z drugą glinką.

Układamy glinkę na płaskiej powierzchni i 
wałkujemy, aby uzyskać gładką powierzchnię. 
Najlepiej użyć wałka kuchennego, ale równie 
dobrze może to być np. butelka 

Pamiętajmy, aby nie zrobić zbyt cienkiej 
warstwy glinki, gdyż będzie ciężko wykonać 
odcisk a podczas wysychania glinka może 
pęknąć.  Powinno być około 0,5 cm.

Przykładamy rączkę lub nóżkę dziecka do 
masy i wykonujemy odcisk. Jeżeli odcisk nie 
uda się możemy wyrobić glinkę raz jeszcze i 
powtórzyć czynność odciskania. 

Myjemy rękę lub stopę dziecka.

Obcinamy przy pomocy noża lub innego 
podobnego narzędzia nadmiar glinki tak, aby 
zmieściła się ona w obrysie ramki lub 
zostawiamy glinki w powstałym kształcie. 
Ramka między tylnią płytą a pleksi posiada 
miejsce, więc glinki nie muszą idealnie 
pasować do otworów.

Czekamy na wyschnięcie glinki około 72 
godzin odstawiając ją np.półkę.  

Po wyschnięciu glinki z wykonanym 
odciskiem , smarujemy ją klejem i delikatnie 
dociskami do tylnej płyty. Ponownie całość 
pozostawiamy do wyschnięcia, tym razem na 
24 godziny, w pozycji poziomej, aby glinka nie 
zmieniła swojego położenia. Do środkowego 
miejsca wklejamy zdjęcie.

Po wyschnięciu kleju umieszczamy tył ramki 
z wykonanymi odciskami i zdjęciem  w 
ramce. 

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

www.odciskbobasa.pl

Życzymy 
miłej 

zabawy.

Zestaw zawiera:
Drewnianą ramkę z pleksi – w zależności w 
kolorze białym, brązowym lub naturalnego 
drewna.
2 próżniowo pakowane, samoutwardzalne 
glinki.
Klej.
Instrukcję Obsługi.

Uwaga, zestaw zawiera klej, chronić przed 
dostępem dzieci. Trzymać z dala od oczu 
oraz od ust dziecka.

Nie pozwól dziecku bawić się elementami 
zestawu, Produkt nie jest zabawką, 
pamiątkowy odcisk należy wykonać pod 
nadzorem osoby dorosłej.


