
Відбиток 
маленької долоні 

А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати.
2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.
3. Призначений для дітей від 5 років.
4. Цей комплект і готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть стати причиною
задухи при необережному використанні. Зберігати в недоступному для дітей віком до
3 років місці.
5. Гіпсовий порошок може дратувати очі, ніс і горло. Не кладіть матеріал у рот і не
вдихайте пил. Уникайте контакту зі шкірою та очима. У разі потрапляння в очі
промийте їх водою і зверніться до лікаря, якщо неприємні відчуття зберігаються.
6. Гіпсовий порошок безпечний, однак, якщо ви погано знайомі із замішуванням гіпсу,
рекомендується спочатку нанести невелику кількість гіпсової пасти на тильну сторону
долоні, щоб переконатися у відсутності алергічної реакції.

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 
1. Завжди працюйте на твердій рівній робочої поверхні і намагайтеся підтримувати
чистоту і порядок в приміщенні.
2. Утилізувати залишки гіпсу належним чином. Не висипайте порошок в раковину або в
ванну, так як це може засмітити злив. Вимийте посуд, який використовувався для
змішування гіпсу під струменем води.

В. КОМПЛЕКТНІСТЬ 
1 формувальний лоток, 1 підставка, 3 пакетика з гіпсовим порошком, 1 блискучий клей, 
наклейки і докладні інструкції. 

Г. ЯК ЗРОБИТИ ВІДБИТОК ВАШОЇ ДОЛОНІ 
Перш ніж почати змішувати гіпс, будь ласка, прочитайте наступне. Порошок гіпсу 
починає поступово застигати після змішування з водою. Завжди перевіряйте стан 
суміші при змішуванні. Виконуйте формування, коли суміш схожа на однорідну пасту. 
Коли вона почне перетворюватися в «грудкувату» текстуру, вона буде занадто тверда 
для формування. Цей набір містить три пакети гіпсового порошку по 100 г кожен. Якщо 
ви погано знайомі із замішуванням гіпсу, рекомендується спробувати змішати 
половину пакета (50 г), щоб побачити, як суміш твердіє. Гіпсу достатньо, щоб зробити 
відбиток руки, навіть якщо ви використовуєте його невелику частину для тестування. 
Проте, вам може знадобитися відповідно відрегулювати вміст води, оскільки наведені 
нижче інструкції, засновані на використанні 3-х повних пакетів гіпсу (300 г в цілому). 
1. Помістіть настільний килимок на стіл. Використовуйте миску для змішування з
гладкою внутрішньою поверхнею, мішалку і стакан води близько 150-180 мл.
Відкрийте всі три пакети гіпсового порошку і висипте їх в миску. Почніть поступово
додавати воду в миску. Продовжуйте обережно перемішувати суміш і перевіряйте стан
пасти, переконайтеся, що вона не дуже рідка. Після змішування в 150-180 мл води, 300
г рідкого гіпсу зазвичай стають однорідною пастою. Помістіть формувальний лоток на

! Увага:
РИЗИК ЗАДУХИ –
Маленькі деталі.
Не призначено для дітей
до 3-х років.



рівну поверхню і обережно вилийте гіпсову суміш в його порожнину. Акуратно струсіть 
форму, щоб згладити поверхню і позбутися пухирців. Гіпс почне застигати після 
заливки в форму. 
2. Коли гіпс стає, як м'яке тісто, потрібно зробити відбиток долоні. Перевірте стан гіпсу,
проколіть його зубочисткою в кутку. Не робіть відбиток руки, поки він занадто рідкий
або занадто твердий. Ідеальний стан зазвичай досягається через 3-5 хвилин після того,
як гіпс змішаний з водою.
3. Після того, як ви зробили відбиток долоні, ви можете писати або малювати що
завгодно на поверхні гіпсу за допомогою зубочистки, перш ніж він повністю затвердіє.
4. Прикрасьте рамку і гіпс за допомогою наклейок і блискучого клею.
5. Вставте підставку у задню частину лотка або просто повісьте його. При нормальній
кімнатній температурі затвердіння займе близько 60 хвилин, і буде виділятися
невелика кількість тепла, що є нормальним. Потім буде потрібно кілька днів, щоб
зліпок повністю висох.
6. Ваш чудовий відбиток долоні готовий!

Д. ІНШІ ІДЕЇ 
Крім створення відбитка руки, ви також можете використовувати цей набір для 
створення інших проектів, таких як виготовлення лапок ваших улюблених вихованців, 
створення чарівних дитячих слідів або написання повідомлень, щоб зробити 
особливий подарунок для ваших друзів. 

Запитання 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 (44) 465 75 50, 
веб-сайт: www.afk.ua


