
ШКАТУЛКА ЗУБНОЇ ФЕЇ 
 

Щоб створити і розфарбувати власні коробочки для подарунка від зубної феї, їх потрібно тільки відлити і 
розфарбувати. Зберігайте в них молочні зубки, що випали у вас і свідоцтво. 

А. Повідомлення про безпеку 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих постійно. 

3. Цей комплект призначений для дітей старших 5 років. 

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містять дрібні деталі, які становлять небезпеку задухи. Тримайте подалі 

від дітей віком до 3 років. 

5. Гіпсовий пил може потрапити в очі, рот і горло. Не беріть матеріал до рота і не вдихайте пил. Уникайте контакту 

зі шкірою та очима. У разі потрапляння пилу в очі промийте їх водою і проконсультуйтеся з лікарем у разі 

дискомфорту.  

6. Гіпсовий пил безпечний. Якщо ви новачок у змішуванні гіпсу, рекомендується, щоб ви спочатку нанесли 

невелику кількість гіпсової пасти на зворотну сторону руки, щоб упевнитися у відсутності алергічної реакції. 

Б. Інші зауваження 

1. Завжди працюйте на рівній плоскій поверхні і намагайтеся зберігати робочу область чистою і акуратною. 

2. Правильно утилізуйте гіпс. Не висипайте порошок у раковину або ванну, оскільки він може засмітити стік. Мийте 

посуд, який використовувався для змішування гіпсу, відразу ж під проточною водою.  

В. Вміст 

1 лоток для відливання, 2 пакети гіпсового порошку, 4 шматочки пінопластових наліпок, 1 смужка для видалення 

фарби, 1 пензлик для розмальовки, 4 свідоцтва про «зубки, що випали» і докладні інструкції. 

Г. Інструкції 

Перш ніж ви почнете змішувати гіпс, будь ласка, зауважте наступне. Гіпсовий порошок починає твердіти, якщо його 

змішати з водою. Це поступовий процес, при якому в'язкість суміші поступово збільшується аж до тих пір, поки 

вона не стає твердою. Завжди перевіряйте стан суміші, коли змішуєте. Робіть формування, коли суміш стає гладкою 

пастою, приблизно через 3-5 хвилин після того, як гіпс змішається з водою. Вона буде дуже твердою для 

формування, якщо вона стане грудкуватою.  

Зауваження. Наступні інструкції призначені для змішування ОДНОГО пакету за один раз. Цього буде достатньо для 

заповнення форм для відливки, щоб зробити 2 коробки і 2 кришки за один раз.  

Г1. Змішування гіпсу 

Використовуйте склянку для змішування з гладкою поверхнею всередині, паличку для змішування і приблизно 60-

80 мл води. Розкрийте пакет із гіпсом і висипте його в чашку для змішування. Почніть поступово додавати воду і в 

той же час перевіряйте стан гіпсової суміші. Обережно перемішуйте суміш, додаючи воду. Не лийте занадто багато 

води за один раз, так як це може зробити пасту занадто рідкою. Залежно від атмосферних умов, 120 г гіпсу 

ставатимуть гладкою пастою приблизно з додаванням 60-80 мл води. Знову нагадуємо про те, щоб ви не мішали 

гіпс занадто довго, так як він починає твердіти після змішування з водою.  

Г2. Формування коробки для подарунка 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні 
деталі. Не для дітей віком до 

3 років. 



Помістіть форму на рівній поверхні і обережно налийте гіпсову суміш в її заглиблення. Обережно перемішайте 

суміш до однорідного стану, щоб її поверхня стала гладкою і без бульбашок. Гіпс почне твердіти після того, як 

суміш виллють у форми. 

Г3. Вилучення із форм 

Помістіть гіпс у затишному місці, щоб він затвердів. При нормальній кімнатній температурі гіпсу потрібно 

приблизно 60 хв, щоб стати повністю твердим. Він буде виділяти трохи тепла, що є нормальним. (Поки ви будете 

чекати, що гіпс застигне, рекомендується помити посуд для змішування, перш ніж гіпс в ній затвердіє. Завжди 

очищайте його під проточною водою, щоб переконатися, що гіпс не заблокував стік). Коли гіпс повністю висохне, 

що зазвичай відбувається за день, обережно витягніть його з форм. 

Г4. Розфарбовування 

Ви можете почати розфарбовувати гіпс за своєю власною колірною схемою фарбами та пензлем із комплекту. Будь 

ласка, зауважте, що коли ви у перший раз відкриваєте кришку контейнера з фарбою, ви можете побачити певний 

тип пігменту. Це нормально після довгого часу зберігання в коробці. Обережно перемішайте фарбу, і вона 

повернеться до нормальної консистенції. Також зверніться, будь ласка, до наступної секції для порад по 

розфарбовуванню і керівництву по змішуванню фарб. 

Після закінчення розфарбування, приклейте пінопластову наліпку на внутрішню сторону кришки коробки. Це 

допоможе закріпити положення кришки, коли вона поміщається на подарункову коробку. Коробочка для 

подарунків тепер зроблена. Не забудьте також вкласти туди свідоцтво.  

(підписи на малюнках) 

Г1 

   120 г гіпсу 

  60—80 мл 

    води 

       Г4 

        пінопластова наліпка 

ПІДКАЗКИ ДЛЯ РОЗФАРБОВУВАННЯ 

Дотримуйтесь керівництва зі змішування кольорів, наведених нижче, щоб отримати додаткові кольори.  

зелений = жовтий + синій, 

рожевий = червоний + білий, 

блакитний = синій + білий, 

бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого, 

фіолетовий = синій + червоний, 

помаранчевий = жовтий + червоний, 

лимонний = жовтий + трохи синього, 

коричневий = жовтий + трохи синього + червоний. 

ПОРАДИ ПО Розмальовуванню 

Дотримуйтесь інструкцій по змішуванню кольорів, щоб отримати більше кольорів.  

зелений = жовтий + синій, 



рожевий = червоний + білий, 

блакитний = синій + білий, 

бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого, 

фіолетовий = синій + червоний, 

лимонний = жовтий + трохи синього, 

помаранчевий = жовтий + червоний, 

коричневий = червоний + жовтий + трохи чорного,  

 

• Не змішуйте занадто багато кольорів разом, так як сумарний колір буде виглядати бруднуватим.  

• Для кращого результату наносіть кілька шарів фарби, але спочатку почекайте, поки попередній шар висохне, 

перш ніж наносити наступний. Завжди легше зробити більш темний колір на світлому тлі, ніж навпаки.  

• Завжди мийте пензлі перед змішуванням або нанесенням нового кольору. Підготуйте невелику склянку води для 

цієї мети. Чудовою ідеєю буде також використання лотка для змішування фарб (палітри). Закривайте щільно 

кришки контейнерів, щоб запобігти висиханню фарби. Якщо фарба висохла, розведіть її декількома краплями 

води. 

Питання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або 

питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся 

звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану 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 

 

           


