
Fabrica de sapunuri parfumate - Mini

REGULI DE SIGURANŢĂ
- Citiţi instrucţiunile de utilizare, respectaţi-le şi păstraţi-le pentru
consultare ulterioară.
-  Nu  permiteţi  copiilor  mici  şi  animalelor  să  rămână  în  zona
experimentală.
- Nu lăsaţi kitul de îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Spălaţi-vă mâinile înainte şi după fiecare experiment.
-  Curăţaţi  întreg  echipamentul  şi  zona  experimentală  după
utilizare.
- Asiguraţi-vă că toate recipientele sunt bine închise  şi depozitate 
adecvat după utilizare.
- Asiguraţi-vă că recipientele goale sunt scoase din uz într-o 
manieră corespunzătoare.
- Nu utilizaţi alte obiecte care nu au fost livrate împreună cu setul 
sau obiecte care nu sunt recomandate în instrucţiunile de utilizare.
- Evitaţi contactul cu ochii (pentru săpun şi ingrediente).
- Produsele realizate (săpunurile) nu trebuie utilizate dacă acestea
îşi modifică aspectul, culoarea sau mirosul.
- Conţine parfumuri care pot provoca alergii (Salicilat de benzil, 
Citral, Hexil cinamaldehidă, Lilial, d-Limonenă).

INFORMAŢII GENERALE DE PRIM AJUTOR
În cazul contactului cu ochii: spălaţi-vă ochii cu apă din 
abundenţă. Cereţi imediat ajutor medical.
În caz de înghiţire: spălaţi-vă cavitatea bucală cu apă şi beţi apă.
Nu induceţi voma. Cereţi imediat ajutor medical.

LISTA SUBSTANŢELOR CHIMICE FURNIZATE:
Aromă de măr 
Declaraţie pericole:
H317: Poate cauza o reacţie alergică a pielii
Declaraţie de precauţie:
Prevenţie:
P261: Evitaţi respirarea vaporilor.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie.
Răspuns:
P302 + P352: DACĂ ESTE PE PIELE: Spălaţi cu apă şi săpun din
abundenţă.
P333  +  P313:  Dacă  apare  iritaţia  sau  eczema  pielii:  Solicitaţi
consult medical.
P363: Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

Conţine Aldehidă hexil-cinamică, Salicilat de benzil, D-
Limonenă, Delta-1-(2,4,6-Trimetil-3-ciclohexen-1-yl)-2-buten-
1-onă, 2,4-Dimetil-3-ciclohexan-1-carboxaldehidă, Citral, 
Butilfenil metilpropional. Poate produce o reacţie alergică.

Baza săpunului
INGREDIENTE: Apă (CAS # 7732-18-5), Glicerină (CAS # 56-81-
5), Stearat de sodiu (CAS # 822-16-2), Propilen Glicol (CAS # 57-
55-6), Sorbitol (CAS # 50-70-4), Laureat de sodiu (CAS # 629-25-
4), Lauril Sulfat de Sodiu (CAS # 13150-00-0), Lauril Sulfosucinat
de Disodiu (CAS # 13192-12-6), Clorură de sodiu (CAS # 7647-
14-5), Acid stearic (CAS # 57-11-4), Acid Lauric (CAS # 143-07-
7), Pentetat  Pentasodic (CAS # 140-01-2), Etidronat Tetrasodic
(CAS # 3794-83-0)

Colorant cosmetic roşu (Food Red 3)
INGREDIENTE: CI 14720 (CAS # 3567-69-9);
Metilizotiazolinona (CAS # 2682-20-4);
Metilcloroizotiazolinona (CAS # 26172-55-4);
Dimetilol-uree (CAS # 140-95-4); Dimetilol glicol (CAS # 3586-55-
8)

Experiment 1
Săpunuri aromate

INGREDIENTE: Apă, Glicerină, Stearat de Sodiu, Propilen 
Glicol, Sorbitol, Laureat de Sodiu, Lauril Sulfat de Sodiu, 
Lauril Sulfosucinat de Disodiu, Parfum, Acid Stearic, Clorură 
de Sodiu, Acid Lauric, Limonenă, Pentetat Pentasodic, 
Etidronat Tetrasodic. Hexil Cinamic, Salicilat de benzil, 
Linalol

Aveţi nevoie de:
- Bază de săpun
- Cuţit
- Cuptor sau microunde
- Cană sau bol fabricat din sticlă rezistenţă (de ex. Pyrex)
- Mănuşă de cuptor
- Spatulă de lemn
- Suport de plastic pentru săpunuri
- Esenţă de măr

Paşi:
1. Rugaţi un adult să taie o bucată
din baza de săpun din cutia mică
(suficient pentru a face un săpun
între 16 şi 23 de grame), iar apoi
să taie în bucăţi mici.

ATENŢIE: Cuţitul trebuie
manevrat de către un adult.
2. Introduceţi bucăţile din baza de săpun în 
pahar sau bol.

3. Acum trebuie să încălziţi baza de
săpun pentru ca aceasta să se topească şi 
veţi observa că săpunul solid începe să
devină lichid.
Punctul de topire al bazei săpunului
inclus în acest set este cuprins între 50 şi
60°C. Puteţi să-l topiţi în două moduri
diferite:

- Baie de apă: Aşezaţi paharul sau bolul pe baie de apă şi 
amestecaţi cu spatula de lemn până când baza de săpun este 
topită complet;
Sau
 - Microunde: Încălziţi paharul cu baza de săpun pentru 20 de 
secunde. Scoateţi paharul şi amestecaţi baza de săpun cu spatula
de lemn. Aşezaţi paharul din nou în cuptorul cu microunde pentru 
încă 10 secunde, apoi scoateţi-l şi amestecaţi încă o dată.
Repetaţi acest ultim pas (nu încălziţi mai mult de 10 secunde o 
dată) până când baza de săpun este topită complet.

ATENŢIE: Folosiţi mănuşa de bucătărie pentru a evita arsurile în 
timp ce scoateţi paharul din cuptor. Rugaţi un adult să vă ajute.

4. Adăugaţi câteva picături de esenţă de mere şi apoi amestecaţi
cu spatula de lemn.



5. Acum  este  momentul  să  daţi  o  formă  săpunului
dumneavoastră. Cu atenţie, astfel încât să nu vă ardeţi,
turnaţi baza de săpun în forma de plastic.

6. Lăsaţi  săpunul  să se răcească timp de 2 ore.  Este
important să nu amestecaţi.
7. După  această  perioadă,  săpunul  dumneavoastră
aromat este pregătit  pentru utilizare!  Dacă doriţi,  puteţi
să îl oferiţi unui prieten sau rude.

Formule ideale
Săpun cu aromă de măr (20.25g)
Bază de săpun – 20 g
Parfum de măr – 0.25g

Experiment 2
Săpunuri colorate şi parfumate

INGREDIENTE: apă, glicerină, stearat de sodiu, propilen
glicol, sorbitol, laureat de sodiu, sulfat laureat de sodiu, 
sulfosuccinat lauril de sodiu, sulfosuccinat lauril disodic, 
parfum, acid stearic, clorură de sodiu, acid lauric, 
limonene, pentat pentasodic, etidronat tetrasodic, hexil 
cinamic, salicilat de benzil, linalol, dimetilol glicol, 
dimetilol uree, metilizotiazolinonă, 
metilcloroizotiazolinonă, CI 14720.

Aveţi nevoie de:
- Bază de săpun
- Cuţit
- Cuptor normal sau cuptor cu microunde
- Pahar sau bol fabricat din sticlă rezistentă (Pyrex)
- Colorant cosmetic roşu
- Pipetă Pasteur
- Mănuşă de bucătărie
- Spatulă de lemn
- Formă de plastic pentru săpunuri
- Aromă de măr

Atenţie:  colorantul  inclus  în  acest  set  poate  păta.
Prin urmare, păstraţi la distanţă hainele şi materialele
delicate.

Paşi de urmat:
1. Repetaţi paşii 1-3 din experimentul anterior.

2. Cu  o  pipetă,  adăugaţi  câteva  picături  de  colorant
cosmetic roşu la baza de săpun şi amestecaţi cu spatula
de  lemn.  Alegeţi  concetraţia  de  culoare  care  o  doriţi.
Dacă doriţi o intensitate redusă a culorii, adăugaţi numai
câteva  picături.  Dacă  doriţi  o  intensitate  puternică,
adăugaţi mai multe picături.

3. Acum,  adăugaţi  câteva  picături  de  parfum  de  măr
pentru  a-i  oferi  o  aromă  fructată  săpunului
dumneavoastră. Amestecaţi cu spatula de lemn.

4. Acum  haideţi  să-i  dăm  o  formă  săpunului
dumneavoastră. Cu grijă să nu vă ardeţi, turnaţi baza de
săpun într-o formă de plastic.

5. Lăsaţi  săpunul  să se răcească timp de 2 ore.  Este
important să nu amestecaţi pentru a nu reveni din nou la
starea lichidă.
6. După cele 2 ore,  săpunul  dumneavoastră colorat  şi
aromat este pregătit de utilizare! Puteţi să îl oferiţi cadou
unui prieten sau unei rude.

Săpun roşu cu aromă de măr (20.35g)
Bază de săpun – 20g
Esenţă de măr – 0.25g
Colorant cosmetic roşu- 0.1g

Vă distraţi cu acest mini kit şi doriţi să învăţaţi mai multe
despre laboratorul de săpunuri? Deveniţi un mic om de
ştiinţă şi descoperiţi pagina de web de mai jos:


