
Ustvarjalni set za izdelavo sluzi 

 
Primerna starost: od 8. leta naprej 

Set vsebuje: lonček sluzi v prahu (kavčuk), 3 barvila, 3 kozarčke, 3 kapalke, merilno žličko, 

lopatico in merilni laboratorijski kozarček 

 

NAVODILA: V merilni laboratorijski 

kozarček dodajte 14 žličk prahu 

(dodajte 15, če želite bolj gladko 

strukturo) in poravnajte s 

priloženo lopatico. Prilijte 40 ml 

vode in mešajte približno 1 minuto, 

vmes z žličko zdrobimo morebitne 

nastale grudice. Dodajte barvilo, 

da obarvate sluz, pri tem pa 

upoštevajte tabelo. Premešajte in 

pustite delovati 30 minut, s tem da 

občasno še malo premešate. 

Najboljšo teksturo dobimo po 24 

urah! 

Po preteklem času se lahko z njo 

pričnete igrati, pred tem pa si 

seveda umijte roke, prav tako pa 

po igranju z njo. Shranite jo v enem 

od priloženih kozarčkov in dobro 

zatisnite, da jo zaščitite pred 

prahom in izhlapevanjem. V 

kozarčku lahko zdrži en teden. 

 



OPOZORILA 

Otroci naj uporabljajo izdelek izključno pod nadzorom odrasle osebe. Hraniti izven dosega tako 

najmlajših otrok kot tudi živali. 

Po uporabi si temeljito umijte roke. 

Vsebovane so nekatere kemikalije, ki predstavljajo nevarnost za zdravje. 

V primeru stika z očmi: temeljito sperite z vodo, po potrebi držite veke odprte. Po potrebi se 

posvetujte z zdravnikom. 

V primeru zaužitja: sperite usta z vodo in ne izzivajte bruhanja. Takoj se posvetite z zdravnikom. 

S seboj imejte izdelek. 

 

Sluz (gel, ki nastane) je sestavljena iz dveh želirnih sredstev iz rastlin. Ena od teh se imenuje »guar« (izvleček fižola, ki raste v 

vročem podnebju, npr. v Indiji), druga pa se imenuje »rožiček« (izvleček iz semena dreves, ki raste v okolici Sredozemlja). 

Skupaj tvorijo obliko dolgih nizov mikroskopskih kroglic, ki imajo zelo visoko odpornost na vodo, jo absorbirajo in hkrati 

nabreknejo kot gobe. Želiranje je prehod iz tekočega stanja v gel. Ob stiku z vodo molekule hidrirajo in se ločijo druga od druge 

in s tem omogočijo sluzi elastičnost.  

 

Slika prikazuje prehajanja snovi v gel 

 

 


