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Как действа това?  

 

 На английски slime  дословно означава „тиня”  

 Прахът за приготвянето на „тинята” е смес от две желиращи се вещества, 

които са извлечени от растения.  Едното се нарича „гуар” и то се извлича от 

бобово растение, което вирее при горещ климат, например в Индия. Другото 

се извлича от костилките на рожковите, които виреят по бреговете на 

средиземноморието. И двете вещества приличат на дълги нанизи от 

микроскопични мъниста, които много обичат водата. При контакт с нея те я 

поглъщат жадно и увеличават обема си като гъба. Ето защо ти наблюдаваш 

със собствените си очи как това, което си направил расте и се уголемява. 

 Желирането означава преход на течността в желеобразна форма. При 

контакта с водата молекулите на веществото я поглъщат и се отдалечават 

една от друга. Но при това те създават и отделни зони на контакт една със 

друга, като по този начин придават на това „тесто”  и еластичност.  

 Ако се опиташ да вкараш това „тесто” в  някакъв съд останалият в него 

въздух излиза със смешен шум. Капакът трябва да е плътно затворен за да 

не се изпари от „тестото” водата, която се съдържа в него. А в плътно 

затворен съд тя може да се запази и до една седмица.  

 

Съдържание: желе на прах, оцветители 3 бр. (Синьо, жълто, червено) 

 



 

Предпазни мерки 

 Комплектът да се използва винаги в присъствието на възрастен. 

 Не поглъщайте и не смучете съставните вещества или желето когато го 

приготвите.  

 Не използвайте съставните вещества за нищо друго, освен за 

предназначението им, описано в тези указания.  

 Избягвайте контакт на веществото с очите. В случай на неволен контакт 

обилно измийте с вода.  

 Не допускайте контакт на концентрата на оцветителите с кожата.  

 След приключване на работата плътно затваряйте опаковките и си 

измивайте ръцете.  

 Съхранявайте материалите и приготвеното желе на място, извън обсега на 

деца. 

 

 

 
 

 


