
 

Магніти з гіпсу  
Космічні об'єкти 

 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!   

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ З БЕЗПЕКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ГІПСУ 

Комплекти для формування гіпсу розглядаються в ЄС як хімічні іграшки. Будь ласка, 

прочитайте всі наступні застереження та інструкції, перш ніж починати. 

ГІПС 

Гіпс із цього комплекту є видом сульфату кальцію. Цей матеріал безпечний при цільовому 

використанні. Однак рекомендується, щоб ви вимили руки після закінчення проекту. Якщо у 

вас є яка-небудь відома алергія, ви повинні спочатку запитати поради у вашого лікаря 

перед використанням комплекту. У разі проковтування проконсультуйтеся із лікарем. Будь 

ласка, зателефонуйте у вашу районну поліклініку або нашому дистриб'ютору, перелік яких є 

на нашій упаковці. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРШУ ДОПОМОГУ 

При ковтанні: виполощіть рот водою, випийте трохи свіжої води. НЕ ВИКЛИКАЙТЕ 

БЛЮВОТУ. Негайно попросіть медичної поради. Якщо виникнуть сумніви, просіть медичної 

поради негайно. Візьміть з собою продукт і/або хімікалії з контейнером. У разі погіршення 

самопочуття завжди шукайте медичної поради. У разі потрапляння в очі промийте їх 

великою кількістю води, тримаючи їх відкритими. Негайно шукайте медичної поради.  

ПОРАДИ ДЛЯ НАГЛЯДАЮЧИХ ДОРОСЛИХ 

• Ця хімічна іграшка призначена тільки для дітей старше 5 років. Прочитайте і дотримуйтесь 

цих вказівок, правил безпеки та інформації про першу допомогу і зберігайте їх для 

подальшого звернення. Неправильне використання гіпсу може викликати нездужання, 

завдати шкоди здоров'ю. Виконуйте тільки ті дії, які наведені в інструкції. Так як  здібності у 

дітей різні навіть в одній віковій групі, то дорослі повинні визначати, які дії допустимі для 

конкретної дитини. Спостерігач повинен обговорити застереження, інформацію про 

безпеку і можливі ризики з дитиною або з дітьми перед початком дій.    

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. НЕ 

для дітей віком до 3 років. 
Якщо ваші проекти містять штирі: 

штирі мають функціонально гострі кінці. 
Використовуйте тільки під наглядом 

дорослих. 

НЕ ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШЕ 5 РОКІВ. ДЛЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ПІД НАГЛЯДОМ ДОРОСЛИХ. 
ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ, 

ДОТРИМУЙТЕСЯ ЇХ І БЕРЕЖІТЬ ЇХ ДЛЯ ДОВІДОК. 



• Простір навколо місця активності не повинен містити ніяких перешкод і бути віддаленим 

від місць зберігання їжі. Він повинен бути добре освітлений, вентилюватися і бути поруч із 

джерелом води. Робоча область після закінчення дій повинна негайно прибратися. 

Особлива увага повинна бути приділена безпечному поводженню із лугами і кислотами. 

Повинен використовуватися твердий стіл, стійкий до нагрівання.  

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ 

• Тримайте дітей із зазначеним обмеженням віку і тварин далеко від активної зони. 

Зберігайте комплект поза зоною досяжності маленьких дітей. Мийте руки після завершення 

роботи. Очищайте все обладнання після використання. Не використовуйте обладнання, яке 

не постачається в комплекті або не рекомендується інструкцією. Не їжте, не пийте і не 

паліть в робочій зоні. Гіпсовий пил може дратувати очі, ніс і горло. Не беріть матеріали в 

рот. Не вдихайте пил або порошок. Уникайте контакту з тілом і очима. 

У разі випадкового проковтування, будь ласка, зверніться в місцеву поліклініку або у наш 

центральний офіс для інформації про першу допомогу.  

ІНШІ ЗАУВАЖЕННЯ ПРО ГІПСОВИЙ ПОРОШОК 

Перед початком змішування гіпсу, будь ласка, візьміть до уваги наступне: гіпсовий порошок 

починає твердіти будучи змішаним із водою. Це поступовий процес, протягом якого 

в'язкість суміші буде повільно збільшуватися, поки вона не затвердіє. Завжди стежте за 

станом гіпсу при змішуванні. Виконуйте формування, коли суміш схожа на гладку пасту. Це 

відбувається приблизно через 3-5 хвилин після змішування з водою. Якщо суміш починає 

перетворюватися в грудку, її буде важко використовувати для формування. 

Рекомендується, щоб змішування і формування були завершені протягом 5-10 хвилин.  

Розпорядіться залишком гіпсу правильно. Не слід сипати порошок в раковину або в ванну, 

так як це може викликати їх закупорку. Вимийте посуд, використовуваний для змішування 

гіпсу, під струменем води.  

ІНСТРУКЦІЇ З ФОРМУВАННЯ ТА РОЗФАРБОВУВАННЯ 

Перед початком, прочитайте інструкції з безпеки на зворотному боці цих інструкцій! Є 

стандартні інструкції, які відносяться до всіх проектів «Лиття і розфарбування». У зв’язку із 

незначними змінами вмісту проектів, деякі описання нижче не можуть бути застосовані до 

ваших проектів. 

  5—10 хвилин  60 хвилин   ПРИКРІПІТЬ МАГНІТИ 

           НА ХОДОДИЛЬНИК 

          МАГНІТ 

100 Г 

ГІПСУ   НАЛИТИ СТРУНА      ШПИЛЬКА 



 

 ВОДА 

 50—70 мл 

1. ЗАМІШУВАННЯ ГІПСУ 

Ваш проект може містити більше одного пакета гіпсового порошку (100 г). Наступні 

інструкції відносяться до замішування ОДНОГО пакета гіпсу за один раз. Приготуйте чашку 

для замішування з гладкою поверхнею всередині, мішалку і стакан з приблизно 50—70 мл 

води. Розкрийте пакет із гіпсовим порошком і висипте гіпс у чашку для замішування. 

Починайте додавати воду. Спостерігайте за станом гіпсової пасти і додавайте потроху воду. 

Не наливайте води занадто багато за раз, оскільки це може зробити гіпсову суміш занадто 

рідкою для формування. Обережно розмішуйте суміш під час додавання води. Залежно від 

умов, пакет гіпсу (100 г) буде перетворюватися в гладку пасту після додавання приблизно 

50—70 мл води. Пам'ятайте, що не потрібно перемішувати гіпс занадто довго, оскільки він 

почне твердіти після додавання в порошок води.  

2. ЛИТТЯ 

Помістіть форму на рівну поверхню. Налийте гіпсову суміш в порожнини. Обережно 

перемішайте її, щоб звільнити від бульбашок повітря. Якщо ваша гіпсова суміш отримана із 

одного пакета гіпсового порошку, як зазначено в інструкції вище, вам може її не вистачити, 

щоб заповнити всі порожнини. Залиште незаповнені порожнини для наступного пакета 

гіпсової суміші. Гіпсу достатньо, щоб закінчити проект.  

• ЯКЩО ШПИЛЬКИ ВХОДЯТЬ У ВАШ КОМПЛЕКТ: обережно покладіть шпильки на гіпсову 

суміш. 

• ЯКЩО СТРУНА ВХОДИТЬ У ВАШ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДВІШУВАННЯ: відріжте 15 см струни, 

складіть її кінці разом і зав'яжіть подвійним вузлом. Обережно помістіть струну на гіпсову 

суміш так, щоб вона покрила вузли. 

3. ЗАЛИШТЕ ГІПС ТВЕРДІТИ 

Це займе близько 60 хв і буде супроводжуватися невеликим виділенням тепла при 

кімнатній температурі. Приготуйте клаптик м'якої тканини на столі. Як тільки гіпс повністю 

затвердіє, акуратно натисніть на формочку з гіпсом знизу, щоб затверділий гіпс випав на 

приготовлену тканину. 

4. РОЗМАЛЬОВУВАННЯ І ПРИКРАШАННЯ 

Ви можете почати розмальовувати затверділий гіпс, коли він ще вологий. Однак для 

отримання найкращих результатів рекомендується почекати, поки гіпс висохне повністю. 

Використовуйте свою власну колірну схему або зверніться за ідеями до ілюстрацій, як 

показано на упаковці. Дотримуйтесь рекомендацій по змішуванню кольорів, щоб отримати 



більше кольорів. Деякі з таких колірних схем не можуть бути застосовані до вашого 

комплекту, якщо необхідні кольори не включені в нього. 

зелений = жовтий + синій 

помаранчевий = жовтий + червоний 

фіолетовий = синій + червоний 

бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого 

рожевий = білий + червоний 

блакитний = білий + синій 

лимонний = жовтий + трохи синього 

коричневий = жовтий + червоний + трохи чорного 

• ЯКЩО У ВАШ КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ ФАРБА, ЩО СВІТИТЬСЯ: після того як відлиті фігури 

будуть розфарбовані в початкові кольори, виділіть деякі деталі фарбою, що світиться. 

Деталі будуть світитися в темряві, як чарівні. Потримайте ваші творіння під світлом лампи в 

кімнаті або посвітіть на них ліхтариком протягом хвилини. Вимкніть світло і спостерігайте їх 

чарівне світіння.   

• ЯКЩО БЛИСКІТКИ ВХОДЯТЬ У ВАШ КОМПЛЕКТ: просто посипте блискітками розфарбовані 

частини перш, ніж фарба висохне. 

5. ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТІВ (ЯКЩО ВОНИ ВХОДЯТЬ У ВАШ КОМПЛЕКТ) 

Зачекайте, поки гіпс повністю не затвердіє і не висохне. Магніти можуть не прилипати 

добре на вологу поверхню. Перевірте, чи є зворотна сторона гладенькою. Якщо ні, 

попросіть дорослого відполірувати її наждачним папером. Наріжте магнітну смужку на 

шматочки розміром приблизно 18 мм х 25 мм. Зніміть захисну смужку і міцно приклейте на 

задню сторону затверділого гіпсу. Якщо ви робите значок або бедж і прикріплюєте шпильку 

до гіпсу, як в кроці 2, немає необхідності прикріплювати ще й магніт. Вітаємо! Ви можете 

використовувати свою власну уяву, як зробити магніти для холодильника або значки для 

ваших футболок або сумок. 

 

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. Якщо 

у вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту 

відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора 

у вашій країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою 

групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 
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