
EREDETI SZAPPANOK ÖNTÉSE

Szappan deluxe

Szappanöntés alapleírás
1 A Sapolina szappan tetszés szerin-
ti mennyiségét vágjuk apró darabok -
ra. Tetszés szerint adjunk hozzá egy
kisebb mennyiségű színezőanyagot.
A színek egymással keverhetőek. 
2 Mindent egy erre alkalmas edény-
ben olvasszunk meg a mikroban (kö -
zepes hőmérsékleten kb. 45 mp-ig)
vagy vízben. Nagyon fontos, hogy ne
melegítsük túl a szappant, hanem
csak olvasszuk meg. A túl nagy hő árt
a minőségnek. 3 Keverjük meg a fo -
lyékony szappant és adjunk hozzá
tetszés szerint illóolajat. A megkevert
és parfűmözött szappanmasszát önt-
sük bele egy formába. 4 Hagyjuk
kihűlni (ha szüks. tegyük hűtőbe).
Terítsünk ki konyhai papírt, fordítsuk
meg a formát és enyhe nyomással
oldjuk ki a formából. Kész is van a
különleges szappan.

Kevés ráfordítással csodás, mennyei illatos szappa-
nok készíthetőek - elajándékozni vagy a saját
Wellness-oázisba. Tetszés szerint határozhatjuk meg 
a méretet, formát, színt és adalékot. Mindegyik egyedi
darab lesz. Tehát irány az edényekhez!

Elkészítési minta 
Angyalszárnyak öntőforma

Elkészítési minta 
Öntőforma domborműbetét dísz

TIPP
� Ha virágot vagy dekorációs tárgyat aka-

runk kiönteni, akkor először töltsünk egy 
kisebb réteg átlátszó szappant a formába. 
Hagyjuk a réteget kihűlni. A szárított virá-
got vagy dekorációt helyezzük rá majd a 
maradék szappant öntsük rá. 

� Minden egyes melegítéskor nedvességet 
veszít a szappan és törékennyé válhat - 
- adjunk hozzá desztilált vizet. 

� A szappannál nem az öntőforma miatt 
szerepel a 60 °C-os kiöntési hőmérséklet, 
hanem mert különben a szappan víztartal-
ma elgőzölög. A műanyag eldeformálódá-
sa 20 °C -ot meghaladó hőmérséklet 
esetén kockázatos. Ajánlatos üveg hőmé-
rőt használni, mivel a viaszhőmérséklet 
másképpen nem vezethető le. 

Domborműbetétek

Alapforma 
domborműbetétekhez
Négyzet öntőforma domborműbetéthez:
virág (Cikkszám 81602) és díszek
(Cikkszám 81603). Anyagszükséglet egy
motívumhoz: kb. 100 g.

Motívumméret: kb. 6,5 x 6,5 cm

81601 3 db/cs. ..................................990,—

Domborműbetét 
dísz
3 motívum, 
betétek az alapforma 
domborműbetétekhez 
(cikkszám 81601).

Motívumméret: kb. 5  x 5 cm

81603 3 db/cs. ..............................1.150,—

Szappanöntőforma - Angyalszárnyak 

Anyagszükséglet mindhez: kb. 240 g, 4-részes.

Motívumméret: 7,5 – 9,5 cm

8173 per cs..................................1.120,—

TERMÉK-TIPP

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból



ALAPANYAG
Minőségi öntött szappan OPÁL - Sapolina
(Cikkszám 825101) lásd lent

„Szappanüdvözlet“ a konyhából és a kertből:
Szappanrúd - egyszínű
(Cikkszám 8255..) lásd lent

Szappanöntőforma - alapformák
(Cikkszám 8181) lásd lent

Szappan illatolaj
lásd lent

Levendulavirág
(Cikkszám 74386) lásd főkatalógus 439. oldal

Friss mentalevél 
Friss rozmaringág
Őrölt mandula 1 evőkanál
Mandulaolaj 2 teáskanál
Rajzpapírtekercs
(Cikkszám 20841) lásd főkatalógus 254. oldal

Kül. szalagok vagy háncs
lásd főkatalógus 448 - 459. oldal

Csillám 
(Cikkszám 2393..) lásd főkatalógus 443. oldal

Csokoládés szappanmuffin:
Kakaópor 2 evőkanál
Muffin-forma szilikonból vagy papírból 
Tojástartó
Kávészem

„Szappanüdvözlet“
a konyhából és a kertből!
1 Először a fűszernövényeket vágjuk
apró darabokra és az őrölt mandulát
keverjük össze a mandulaolajjal.
Olvasszuk meg a szappant és osz-
szuk 4 adagra. 2 Adjuk hozzá a
kemény részeket és a tetszés szerin-
ti illatolajat majd keverjük össze jól a
masszát. Színezzük be végül a
rozmaringszappant zöldre és a
levendulaszappant ibolyakékre. 3 Töl t -
sük öntőformába a különböző szap -
panmasszákat, keverjük át még -
egyszer és hagyjuk kihűlni. A száraz
hozzávalók könnyebbek, mint a
massza, ezért fel fognak úszni a tete-
jére. A formában történő megkeve -
réssel azonban néhány rész a másik
oldalon is látható lesz. 4 A kész szap-
pant tetszés szerint dí szíthetjük feli-
rattáblával vagy papír záró csíkkal és
szalaggal. Megjegyzés: Az aljának a

megszépítéséhez szórhatunk még a
folyékony masszába arany színű
csillámot is. Ez lesüllyed a szappan-
massza aljára. 

Egyszerűen harapnivaló!
Csokoládés szappanmuffin
1 A megolvasztott szappanmasszát
színezzük be kakaóporral és keverjük
át jól. Egy nyúlós, folyékony massza
kell hogy kialakuljon, amelyeket szili-
konformákba vagy papírból készült
muffinformákba (amelyeket muffin-
lemezlapra teszünk) öntünk. 2 A tej -
színhabhoz olvaszszunk meg egy kis
színezetlen opál szappant, majd önt-
sük egy tojástartóba. Mindkét részt
hagyjuk kihűlni. 3 Mi után kivettük eze-
ket, kössük össze őket némi folyé -
kony fehér szappanmasszával. 
4 Vége zetül ragasszunk rá egy
kávészemet egy csepp szap -
panmasszával a tejszínhabra. Kész!

TIPP
A természetes szappanoknak darált mandu-
lával, dióval vagy zabpehellyel egy különle-
ges peeling-hatásuk van. Még erősen szeny-
nyezett kezeket is meg lehet tisztítani ezzel
a szappannal! Egy különleges ápoló hatást
mandulaolaj hozzáadásával érhetünk el. 

Színes szappanrúd
egyszínű

4 – 6 kg szappanhoz
(a szappan színinten-
zitásától függően).

Színek számok: sárga-10, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70
A színek számát kérjük megadni!
8255 .. 3 db/cs. ...................................1.010,—

Minőségi - OPÁL öntött szappan - Sapolina

Nagyon igyekeztünk és sokáig kerestük, hogy meg-
találjuk önnek a legjobb minőséget - SWISS MADE
� Növény alapú lágy szappan 
� bőrkímélő glicerinnel 
� 98%-ban biológiailag lebontható 
� csekély zsugorodás 
� műalkotásminőség 
� Mikrohullámú sütőhöz 

alkalmas

825101 1000 g/cs. .............................2.600,—

Szappanillatolajak 
„Aromaterápia“

További termékinformációkat
a főkatalógusunk 200. oldalán talál
82571 citrom.......................................1.220,—
82572 rózsa .......................................1.220,—
82573 orgona .....................................1.220,—
82574 barack ......................................1.220,—

Szappan -
öntőforma 
alapformák

8181 per cs. .....................................1.030,—
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