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Mieszanie kolorów
czerwony + żółty = pomarańczowy (1:10)

żółty + niebieski = zielony (5:1)

ski

bie

Nie

niebieski + czerwony = fioletowy (5:4)

Żó

łty

Tworzenie nowych odcieni kolorów SUPER DOUGH jest
bardzo proste. Wystarczy zmieszać kolory w różnych
kombinacjach i proporcjach. Żółty, niebieski i czerwony
są kolorami podstawowymi. Inne kolory mogą być
tworzone poprzez łączenie trzech podstawowych.

Czerwony

czerwony + biały = różowy

czerwony + czarny = ciemnoczerwony

Aby rozjaśnić kolory – dodaj nieco białego.
Aby je przyciemnić – dodaj nieco czarnego.
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Przewaga SUPER DOUGH nad innymi masami

Modelina
1. Wyjątkowo miękka i elastyczna
2. Gwarantuje czystość
i bezpieczeństwo
3. Pojedyncze kolory można ze sobą
dowolnie mieszać
4. Wyprodukowana na bazie wody
5. Nie brudzi podłóg i dywanów
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1. Twarda
2. Brudzi dłonie
3. Mieszanie kolorów zajmuje wiele
czasu
4. Wyprodukowana na bazie oleju
5. Może pozostawiać ślady

Ciastolina
1.
2.
3.
4.
5.

Miękka, gładka i lekka masa
Małe elementy łatwo się formuje
Elementy masy łatwo się łączy
Nie zmienia koloru
Po zastygnięciu gotowe figurki nie
zmieniają kształtu
6. Figurka może być ponownie formowana po zwilżeniu wodą

1. Szorstka powierzchnia
2. Tylko większe elementy dają się
łatwo formować
3. Połączone elementy po wyschnięciu mogą odpadać
4. Kolor blaknie z upływem czasu
5. Po wyschnięciu figurki są wrażliwe
na pęknięcia i złamania
6. Utwardzona masa nie nadaje się
do ponownego użycia

SUPER DOUGH – SUPER LEKKA

SUPER DOUGH jest 4 razy lżejsza niż zwykła ciastolina i 6 razy lżejsza niż modelina.
Wielkość kulek o tej samej wadze, wykonanych z różnych mas plastycznych.

Ciastolina

Modelina

Porównanie figurek o tym samym rozmiarze wykonanych z SUPER DOUGH i zwykłej masy
plastycznej.

15g Super Dough 60g zwykłej ciastoliny

30g Super Dough 120g zwykłej ciastoliny
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JAK ODŚWIEŻYĆ/UŻYĆ PONOWNIE MASĘ SUPER DOUGH?
SUPER DOUGH jest produkowana na bazie wody, więc wysycha pod wpływem kontaktu z powietrzem. SUPER DOUGH można odświeżyć, a nawet użyć ponownie skrapiając masę wodą i ugniatając. Wykonując poniższe kroki, możesz przedłużyć
okres przydatności SUPER DOUGH.

A) Aby odświeżyć masę przed użyciem:

Powierzchnia masy pozostawionej przez
30 min bez pojemnika stanie się sucha,
podczas gdy środek będzie wciąż miękki.
Zagnieć kilkakrotnie masę aż stanie się
znów elastyczna

Jeśli masa będzie pozostawiona dłużej niż
30 min, należy skropić ją wodą.

Rozciągnij i zagnieć masę kilkakrotnie.

B) Aby użyć ponownie masę:

Potnij utwardzoną masę na
małe elementy i umieść ją
w szczelnym pojemniku.
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Napełnij pojemnik wodą
do połowy.

Wyjmij masę z pojemnika, rozciągnij i zagnieć
kilkakrotnie.

Pozostaw masę w zamkniętym pojemniku
na kilka dni tak, aby masa wchłonęła wodę.

Masa jest już gotowa do ponownego użycia.

Masa jest już gotowa do ponownego
użycia.

ILE CZASU POTRZEBA ABY FIGURKA WYKONANA
Z SUPER DOUGH WYSCHŁA?
Czas wymagany do wyschnięcia masy SUPER DOUGH zależy od wielkości i kształtu figurki.
Masa wysycha pod wpływem powietrza, więc wypiekanie w piekarniku nie jest potrzebne.

1. Wysychanie figurek o podobnym kształcie, ale różnej wielkości/wadze
Czas schnięcia figurek:
8g (przybliżony rozmiar: 4 x 3,1 x 3,7 cm) – 24 godziny
28g (przybliżony rozmiar 5,2 x 4,1 x 7 cm) – 48 godzin
40 g (przybliżony rozmiar 6,3 x 5,2 x 8 cm) – 72 godziny

2. Wysychanie figurek o podobnym rozmiarze i wadze, ale różnym kształcie.

Wąska/płaska

szeroka / wypukła

Wąskie i płaskie figurki wysychają szybciej niż szerokie i wypukłe, ponieważ ich
powierzchnia (wystawiona na działanie powietrza) jest większa.
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DODATKOWE WSKAZÓWKI
1. Jak skrócić czas schnięcia figurek?

Wentylator

Aby skrócić czas schnięcia figurek, można użyć wentylatora.
Zazwyczaj figurka o wadze 40 g stanie się wystarczająco stabilna po upływie 10 godzin.
(Pamiętaj jednak -  wewnętrzna część figurki nie będzie jeszcze całkowicie sucha).
Uwaga – nie wypiekaj SUPER DOUGH w piekarniku.

2. Jak uniknąć odgnieceń?
Odgniecenia na figurkach mogą powstawać gdy
figurki są pozostawione do wyschnięcia na twardej powierzchni. Aby uniknąć odgnieceń, należy
podłożyć miękką gąbkę lub podobny materiał.

3. Jak uniknąć deformacji figurki?
Podczas schnięcia, figurki mogą ulec deformacji.
Dzieje się tak w związku z siłą grawitacji. Aby
uniknąć tego problemu, najlepiej podeprzeć figurkę przedmiotem o gładkich krawędziach.
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Odgniecenia

Gąbka

Gąbka

Brak odgnieceń
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24

Wymiary opakowania zbiorczego: 28,6 x 28,6 x 17 cm
Wymiary pudełka: 14,2 x 5,0 x 21,8 cm
Waga pudełka: 14,5g

Pudełko zawiera 56g masy w różnych
kolorach (40g+8g+8g), parę trójwymiarowych oczu, zestaw szpatułek do
modelowania oraz instrukcję jak stworzyć figurkę wesołego smoka. 4 różne
wzory. Opakowanie zbiorcze zawiera
12 pudełek.
Dostępne również opakowanie zbiorcze z gotową figurką smoka (009906).

009905
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12

144

Wymiary opakowania zbiorczego: 26,3 x 17,5 x 8,1 cm
Wymiary pojemnika: 8,6 x 8,6 x 4,0 cm
Waga pojemnika: 60,2g

009904
Pojemnik zawiera 40g masy w różnych kolorach,
parę trójwymiarowych oczu oraz instrukcję jak
stworzyć figurkę. Opakowanie zbiorcze zawiera
12 różnych wzorów.
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12

288

Wymiary opakowania zbiorczego: 21,2 x 15,2 x 5,5 cm
Wymiary pojemnika: 7,0 x 7,0 x 2,5 cm
Waga pojemnika: 28g

009903
Pojemnik zawiera 14g masy w różnych kolorach oraz
instrukcję jak stworzyć 3 różne figurki. 12 różnych
wzorów.
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Wymiary pudełka: 10,8 x 5,0 x 22,6 cm
Waga pudełka: 72,6g

110013

12

Pudełko zawiera 36g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu, kokardkę oraz instrukcję jak
stworzyć figurkę króliczka.

110014

Pudełko zawiera 44g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu oraz instrukcję jak stworzyć
figurkę sowy.

1

12

72

Wymiary pudełka: 10 x 4 x 20 cm
Waga pudełka: 103,6g

110015

110016

Pudełko zawiera 42g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu, zestaw odpowiednich szpatułek
do modelowania oraz instrukcję jak stworzyć figurkę
konika.
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Wymiary pudełka: 10 x 4 x 20 cm
Waga pudełka: 102,8g

110017
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Pudełko zawiera 42g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu, guzik ozdobny, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję jak stworzyć figurkę słoniątka.

110018

1
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72

Wymiary pudełka: 10 x 4 x 20 cm
Waga pudełka: 99,3g

110019

Pudełko zawiera 42g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu, kępkę włosów, szpatułkę do modelowania oraz instrukcję jak stworzyć figurkę wielbłąda.

110020
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48

Wymiary pudełka: 11,7 x 4,7 x 21,6 cm
Waga pudełka: 129,5g

110021
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Pudełko zawiera 54g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu, szpatułkę do modelowania oraz
instrukcję jak stworzyć figurkę zwierzątka.

110022

1
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48

Wymiary pudełka: 10,7 x 4,5 x 21,5 cm
Waga pudełka: 152,6g

110023

Pudełko zawiera 68g masy w różnych kolorach, parę
trójwymiarowych oczu, zestaw szpatułek do modelowania oraz instrukcję jak stworzyć figurkę zwierzątka.

110024
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Wymiary pudełka: 15,5 x 5 x 22,3 cm
Waga pudełka: 176,7g

110027
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Pudełko zawiera 42g masy w różnych kolorach, szpatułkę do modelowania, mechanizm napędowy, naklejki oraz
instrukcję jak stworzyć figurkę samochodu rajdowego.

110028

1
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Wymiary pudełka: 14 x 5,5 x 19,8 cm
Waga pudełka: 133,9g

110025

Pudełko zawiera 125 ml brokatowej masy MODELING
FOAM oraz 14g masy SUPER DOUGH w różnych kolorach, trójwymiarowe oczy, szpatułkę do modelowania
oraz instrukcję jak stworzyć figurkę strasznego potwora.
Białe elementy figurki są fluorescencyjne.

110026
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