
Set experimente - Laboratorul de slime R05-0321 
 
Hai sa incepem! 
 
Pentru a incepe, gasiti o suprafata plana pe care sa lucrati. Acopera zona cu un ziar pentru a proteja suprafata de orice murdarie. 
 
Setul include:  
baza pentru slime 
1 pudra pentru slime 
1 vopsea stralucitoare 
1 vopsea fosforescenta/neon 
1 vopsea parfumata 
3 vopsele standard 
1 punga cu margele din spuma 
1 punga cu sclipici 
1 punga cu confetti 
10 ochisori 
1 recipient pentru masurare 
1 instrument pentru amestec 
instructiuni 
 
Sa facem slime 
Partea 1: Incepem cu baza 
 

1) Cu ajutorul recipientului de masurare din plastic, masoara 20 ml de baza pentru slime. Toarna baza intr-un bol, foloseste o lingura pentru 
a razui orice baza pentru slime care s-ar fi putut lipi pe marginea vasului. 

2) Masoara 10 ml de pudra pentru slime si toarna-l peste baza pentru slime si amesteca aproximativ 1 minut, apoi asteapta 30 de secunde 
pana cand slime-ul este gata de utilizare.  

(cantitatea trebuie sa fie  2  parti baza pentru slime la 1 parte pudra pentru slime). 
3) Amesteca slime-ul cu aditivul pana se omogenizeaza complet. 

Neon/fosforescent: Pentru a-ti face slime-ul fosforescent, masoara o lingura mica de vopsea neon, adaug-o in bolul cu amestecul de slime. Daca 
doresti sa fie culoarea mai intensa, mai adauga o lingura mica de culoare neon. 
 
Stralucitor: Pentru a face ca slime-ul sa straluceasca in intuneric ca un extraterestru, masoara o lingurita de sclipici colorat si adauga in vasul cu slime. 
Pentru a face slime-ul in diferite culori, adauga o lingurita din vopsea dorita. 
 
Spuma: Pentru a face slime distractiv din spuma, adauga 1 sau 2 linguri de bile de spuma in bolul cu slime. Pentru a face compozitia mai groasa, 
continua sa adaugi mai multe linguri pana cand ajungi la consistenta dorita. 
 
Monstru: Pentru a face un monstrulet din slime, adauga niste ochisori in bolul cu slime. 
 
Parfumat: Pentru a face ca slime-ul sa aiba miros de capsune, masoara o lingurita de vopsea parfumata si adaug-o in vasul cu slime. 
 
Stralucire: Pentru a face slime stralucitor, adauga o parte din sclipici in bolul cu slime 
 
Confetti: Pentru a face slime cu confetti perfect pentru petreceri, adauga o parte din confetti in vasul cu slime. 
 
Depozitarea slime-ului 
 
Pentru a va juca de mai multe ori, pastrati slime-ul intr-o punga resigilabila sau intr-un recipient etans. Asigura-te ca scoti tot aerul din punga 
resigilabila inainte de a o inchide. Puneti punga sau recipientul cu slime in frigider. 
 
Cum sa faci slime-ul sa straluceasca in intuneric 
 
Daca slime-ul tau nu straluceste in intuneric, nu te ingrijora! Slime-ul tau trebuie doar sa fie reincarcat. Porneste o lampa si tine slime-ul la lumina. Ai 
grija sa nu te apropii prea mult de bec, deoarece acesta se va incalzi rapid. Dupa cateva minute, stinge lumina si vezi cum slime-ul tau straluceste 
puternic in intuneric.! 
 
                 Transforma-te intr-un om de stiinta ce experimenteaza cu slime 
 
Fii creativ si incearca sa amesteci mai multi aditivi impreuna cu slime-ul, concomitent, pentru a face slime-ul cel mai tare! 
 
Mai multe idei de slime 
 
Cand vine vorba de slime, nu exista reguli! Poti face slime-ul la fel de traznit pe cat doresti. 

• Incearca sa adaugi ochisori la slime-ul stralucitor, acum ai un monstru stralucitor 

• Poti face un slime de culoare pastel, adaugand mai putin colorant. Poti face un slime rozaliu sau albastru deschis. 

• Creeaza o adevarata petrecere amestecand confetti cu sclipiciul. Ruleaza amestecul intr-o bila, pentru a face o bila disco. 
 


