
MOULD & PAINT 3D
Κατασκευή με Γκλίτερ
Μονόκεροι

FR. Veuillez scanner le code QR pour afficher les instructions 
multilingues pour ce kit. DE. Bitte scanne den QR-Code, um die 
mehrsprachige Anleitung für dieses Set anzusehen. NL. Scan de 
QR-code om de instructies voor deze set in verschillende talen te 
bekijken. IT. Scansiona il codice QR per visualizzare le istruzioni 
multi-lingua per questo kit. ES. Escanee el código QR para ver 
instrucciones en varios idiomas para este kit. JA. QRコードをスキ
ャンして、本キットの多言語説明書をご覧ください。

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι συσκευασίες με γύψο για τη δημιουργία ομοιωμάτων θεωρούνται χημικά παιχνίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά
τα μηνύματα ασφαλείας που ακολουθούν και τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.

ΓΥΨΟΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
Ο γύψος σε σκόνη που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευασία είναι ένα είδος θειικού ασβεστίου. Το υλικό είναι ασφαλές για τη χρήση για την
οποία προορίζεται. Παρόλα αυτά, συνιστάται να πλένετε τα χέρια σας αφού τελειώσετε με την κατασκευή. Αν γνωρίζετε ότι έχετε κάποια δερματική
αλλεργία, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το παιχνίδι. Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης,
συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Παρακαλούμε καλέστε στο κέντρο δηλητηριάσεων (210 7793777) ή στο 166 για περισσότερες πληροφορίες αν
χρειαστεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα σας και πιείτε φρέσκο νερό. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Αν έχετε αμφιβολία, ζητήστε ιατρική συμβουλή χωρίς καμία καθυστέρηση. Πάρτε το χημικό και/ή ολόκληρο το προϊόν μαζί με το κουτί μαζί σας. Σε
περίπτωση τραυματισμού να ζητάτε πάντα ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετέ τα με άφθονο νερό κρατώντας τα
ανοιχτά. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ξεπλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό. Σε περίπτωση εισπνοής
εισπνεύστε άμεσα καθαρό αέρα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ
• Αυτό το χημικό παιχνίδι προορίζεται μόνο για χρήση από παιδιά άνω των 5 ετών. Προορίζεται για χρήση υπό την επίβλεψη ενήλικα. Κρατήστε τη
συσκευασία του χημικού παιχνιδιού μακριά από παιδιά κάτω των 5 ετών. Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, τους κανόνες ασφαλείας και
τις οδηγίες πρώτων βοηθειών και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. Λανθασμένη χρήση του γύψου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και
βλάβη στην υγεία. Να κάνετε μόνο τις δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στις οδηγίες. Λόγω του ότι οι ικανότητες των παιδιών ποικίλουν
ακόμη κι αν ανήκουν στις ίδιες ηλικιακές ομάδες, οι επιβλέποντες ενήλικοι θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν ποιες δραστηριότητες είναι
κατάλληλες για κάθε παιδί. Ο επιβλέπων ενήλικας θα πρέπει να συζητήσει τα σημεία προσοχής, τα μηνύματα ασφαλείας και τους πιθανούς
κινδύνους με το παιδί ή τα παιδιά προτού προχωρήσουν στις δραστηριότητες.
• Η περιοχή γύρω από τον χώρο όπου εκτελείται η δραστηριότητα θα πρέπει να μένει καθαρή από εμπόδια και να είναι μακριά από σημείο
αποθήκευσης τροφίμων. Η περιοχή θα πρέπει να είναι καλά φωτιζόμενη, αεριζόμενη και κοντά σε πηγή νερού. Η επιφάνεια εργασίας θα πρέπει να
καθαρίζεται αμέσως μετά την εκτέλεση της δραστηριότητας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον ασφαλή χειρισμό των αλκαλίων και των
οξέων. Θα πρέπει να εργάζεστε σε ένα σταθερό τραπέζι με επιφάνεια που να έχει αντίσταση στη θερμότητα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Κρατήστε τα παιδιά που είναι κάτω από το υποδεικνυόμενο όριο ηλικίας και τα ζώα μακριά από την περιοχή της δραστηριότητας.
• Αποθηκεύστε τη συσκευασία σε σημείο που να μην την φτάνουν μικρά παιδιά.
• Πλένετε τα χέρια σας αφού εκτελέσετε τις δραστηριότητες. Καθαρίστε όλα τα εργαλεία μετά τη χρήση.
• Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία τα οποία δεν υπήρχαν μέσα στη συσκευασία του παιχνιδιού ή δεν προτείνονται από τις οδηγίες.
• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στην περιοχή όπου εκτελείτε τη δραστηριότητα.
• Ο γύψος σε σκόνη μπορεί να ερεθίσει τα μάτια, τη μύτη και τον λαιμό. Μην τοποθετείτε το υλικό στο στόμα. Μην εισπνέετε τον γύψο σε σκόνη.
Μη βάζετε το υλικό πάνω στο σώμα σας. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
• Μην εισπνέετε τους ατμούς.

ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Πριν ξεκινήσετε να ανακατεύετε τον γύψο, παρακαλώ σημειώστε τα ακόλουθα:
Ο γύψος σε σκόνη θα αρχίσει να σκληραίνει μόλις αναμειχθεί με νερό. Είναι μια σταδιακή διαδικασία κατά την οποία το μείγμα θα μεταβάλλεται
από κολλώδες σε σκληρό. Πάντα να παρακολουθείτε την κατάσταση του γύψου καθώς τον ανακατεύετε. Βάλτε τον γύψο στα καλούπια όταν το
μείγμα γίνει μια λεία πάστα. Αυτό θα συμβεί περίπου 3-5 λεπτά μετά την ανάμειξή του με νερό. Αν αρχίζει να μετασχηματίζεται σε σβόλο θα είναι
δύσκολο να το βάλετε στα καλούπια. Συνιστάται ολόκληρη η διαδικασία της ανάμειξης και της τοποθέτησης σε καλούπια, όπως περιγράφεται στις
οδηγίες, να ολοκληρωθεί μέσα σε 5-10 λεπτά.

Απορρίψτε τον γύψο που έχει απομείνει με τον σωστό τρόπο. Μη χύσετε τη σκόνη του γύψου στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα καθώς αυτό μπορεί
να βουλώσει τις σωληνώσεις. Καθαρίστε κάτω από τρεχούμενο νερό τα εργαλεία που χρησιμοποιήσατε για να ανακατέψετε τον γύψο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά Κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΚΑΝΑΡΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

1. ΑΝΑΜΕΙΞΤΕ ΤΟΝ ΓΥΨΟ
Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν στην ανάμειξη μιας σακούλας γύψου τη φορά. Προτού
ξεκινήσετε να θυμάστε πως δε θα πρέπει να ανακατέψετε τον γύψο για περισσότερο από 5
λεπτά, καθώς θα αρχίσει να σταθεροποιείται μόλις πρoστεθεί νερό. Πάρτε ένα μπολ ανάμειξης
με εσωτερική λεία επιφάνεια, ένα κουταλάκι για ανακάτεμα και περίπου 50-70ml νερό. Ανοίξτε
το σακουλάκι με τον γύψο σε σκόνη (100γρ.) και αδειάστε το περιεχόμενό του μέσα στο μπολ
ανάμειξης. Ξεκινήστε να προσθέτετε νερό σταδιακά, όμως προσέξτε να μην προσθέσετε όλο το
νερό μονομιάς καθώς αυτό μπορεί να κάνει τον γύψο πολύ υγρό και να μην είναι κατάλληλος
για τα καλούπια. Ανακατέψτε το μείγμα απαλά καθώς προσθέτετε το νερό αργά και
παρακολουθήστε την αλλαγή στη σύστασή του. Υπό κανονικές συνθήκες, ο γύψος από ένα
σακουλάκι θα γίνει μια λεία πάστα αφού προσθέσετε περίπου 50-70ml νερό σε αυτό. Να
θυμάστε ότι πρέπει να τελειώσετε με το συνολικό ανακάτεμα μέσα σε 5 λεπτά από τη στιγμή
που θα ξεκινήσετε να προσθέτετε νερό, καθώς ο γύψος θα αρχίσει να σταθεροποιείται
σταδιακά.

2. ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΣΤΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ
Συναρμολογήστε τα καλούπια ενώνοντας τα δύο μισά μαζί. Βεβαιωθείτε ότι τα δύο μέρη
εφάπτονται καλά για να αποφύγετε διαρροές ενώ γεμίζετε τα καλούπια.
Τοποθετήστε τα καλούπια πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βάλτε το μείγμα μέσα στις
κοιλότητες.
Ανακινήστε ελαφρώς τα καλούπια για να διαλυθούν τυχόν φυσαλίδες αέρα. Είναι σημαντικό να
μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα για να δημιουργήσετε έναν τέλειο μονόκερο.

3. ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΓΥΨΟ ΝΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΘΕΙ
Χρειάζονται περίπου 60 λεπτά και θα απελευθερώσει θερμότητα σε θερμοκρασία δωματίου.
Βάλτε ένα κομμάτι μαλακό πανί πάνω στο τραπέζι.
Μόλις ο γύψος στερεοποιηθεί εντελώς, πιέστε απαλά το καλούπι από το πίσω μέρος ώστε το
γύψινο ομοίωμα να πέσει πάνω στο πανί που έχετε στο τραπέζι. Μετά, χρησιμοποιήστε ένα
εργαλείο χειροτεχνίας για να λειάνετε τις επιφάνειες και τις γύψινες εξοχές.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ
Μπορείτε να αρχίσετε να χρωματίζετε τον στερεοποιημένο γύψο ενώ διατηρεί ακόμα κάποια
υγρασία. Όμως για καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται να περιμένετε μέχρι ο γύψος να
στεγνώσει εντελώς. Χρησιμοποιήστε τα χρώματα που σας αρέσουν ή πάρτε ιδέες από τις
εικόνες της συσκευασίας.
Ακολουθήστε τις συμβουλές που δίνονται στον οδηγό μείξης χρωμάτων που ακολουθεί για να
δημιουργήσετε περισσότερα χρώματα. Κάποια χρώματα δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Πράσινο = κίτρινο + μπλε,
Πορτοκαλί = κίτρινο + κόκκινο,
Μοβ = μπλε + κόκκινο,
Τιρκουάζ = μπλε + άσπρο + λίγο κίτρινο,
Ροζ = άσπρο + κόκκινο,
Γαλάζιο = άσπρο + μπλε,
Ανοιχτό πράσινο = κίτρινο + λίγο μπλε,
Καφέ = κίτρινο + κόκκινο + λίγο μαύρο.
Για να ολοκληρώσετε το σχέδιο του μονόκερου ρίξτε χρυσόσκονη στα χρωματισμένα μέρη του
πριν στεγνώσει η μπογιά.

ΓΥΨΟΣ ΣΕ
ΣΚΟΝΗ 50-70 ml

Ανάμειξη για 5
λεπτά

5 λεπτά

60 λεπτά

ΓΚΛΙΤΕΡ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε
περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα
κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να
επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη
συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής
υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911556, Tel (852)
28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM

©2020 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. OΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕIΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ.

*Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην άλλη πλευρά πριν ξεκινήσετε.


