Check

GEBRUIKSAANWIJZING STARTERS PAKKET GIETZEEP BASIS

Gebruiksaanwijzing + checklist + tips & trucs
Glycerinezeep - gietzeep basis - 500 gram → keuze 1………………… Art. Nr:…………..
Glycerinezeep - gietzeep basis - 500 gram → keuze 2………………… Art. Nr:…………..
Cosmetische kleurstof - 10 ml → keuze 1……………………..……….Art. Nr:…………..
Cosmetische kleurstof - 10 ml → keuze 2……………………………...Art. Nr:…………..
Cosmetische kleurstof - 10 ml → keuze 3…………………………….. Art. Nr:…………..
Geurolie voor gietzeep - 10 ml → keuze 1…………………………….Art. Nr:…………..
Geurolie voor gietzeep - 10 ml → keuze 2…………………………….Art. Nr:…………..
Geurolie voor gietzeep - 10 ml → keuze 3…………………………….Art. Nr:…………..
Plastic mengbeker met handvat en maataanduiding – 1.000 ml
Plastic mal naar keuze……………………………………………………Art. Nr:…………..
2 plastic roerlepels
Optioneel Alcohol spray – 100 ml – JA / NEEN* (*schrappen wat niet past)

Benodigdheden:
-

Gietzeep
Plastic mengbeker (of pan met deksel)
Keukenmes
Plastic roerlepels
Plastic mal
Cosmetische kleurstof
Geurolie voor gietzeep
Afdekfolie (huishoudfolie)
Optioneel: thermometer en alcohol spray (niet bijgeleverd)

Gebruiksaanwijzing:
-

Snij de basis gietzeep in kleine stukken met een zeepsnijder of mes.
Doe de gesneden zeep in de mengbeker of de zeepketel (pan)
Laat de zeep smelten, let hierbij op dat de zeep niet gaat koken!

Smelten van kleine hoeveelheden (minder dan 500 gram): Doe de zeep in de mengbeker of in een
glazen kom, dek deze af met afdekfolie en plaats deze in de magnetron op 350 á 500 Watt. Laat de
zeep langzaam smelten tot een vloeistof. Doe dit onder toezicht en niet langer dan nodig.
Smelten van grote hoeveelheden (meer dan 500 gram): Doe de gesneden zeep in een pan met

deksel en zet deze op het fornuis of au bain-marie Verwarm de kookpan op een lage stand
zodat de zeep langzaam gaat smelten.
Aanbevolen smelttijd: 1 kg = 10 á 20 min - 2 kg = 20 á 30 min - 3 kg = 30 á 40 min
-

-

Controleer regelmatig of de zeep reeds gesmolten is en roer af en toe.
Voeg 5 ml geurolie toe per 500 g of 10 tot 30 druppels per 100g zeep (3% niet overschrijden).
Roer de zeep door met de plastic roerlepel. Roer niet te veel om vroegtijdig stollen te
voorkomen.
Voeg enkele druppels kleurstof toe en roer even door. Herhaal deze stap tot je de gewenste
kleur krijgt.

-

Als de zeep de gewenste geur en kleur heeft kan deze voorzichtig in de mal gegoten worden.
Zorg dat de mal tot de rand goed gevuld is om de zeep gemakkelijk uit de mal te krijgen.
Mocht de zeep er overheen lopen kan deze na het drogen makkelijk verwijderd worden.
De droogtijd bedraagt een minimum van 45 min. Dit afhankelijk van de grootte van de mal.
Als de zeep volledig uitgehard is, draai dan de mal om en druk zachtjes op de mal. Er
verschijnt lucht tussen de zeep en de mal. Geef dit even de tijd.
Probeer dit niet te forceren om beschadiging van de mal te voorkomen.

Tips & Trucs:
-

-

-

-

-

-

-

Zet altijd éérst geur, kleur en zeepvormen klaar alvorens de zeep in de mengbeker te
doen. Dit om te voorkomen dat de zeep gaat stollen voor het gieten. Je hebt slechts enkele
minuten tijd.
Luchtbelletjes aan de oppervlakte van de zeep kunnen eenvoudig worden verwijderd met een
alcohol spray (direct na het gieten).
Smelttijd voor grotere hoeveelheden: 1 kg = 20 min - 2 kg = 40 min - 3 kg = 60 min.
Roeren met een plastic roerlepel. Dit is een extra controle op de temperatuur. Als de lepel
vervormt is de zeep te heet. (Stand aanpassen)
Mocht de zeep tussentijds toch gaan stollen in de mengbeker, kan deze weer gesmolten
worden door de mengbeker (zonder lepel) enkele seconden (10-30 sec) in de magnetron te
zetten op stand low/medium. (+/- 350 Watt)
Met saté prikkertjes of metaalboortjes kunnen de zeepjes doorboord worden om zeepkettingen
te maken.
Zeepjes kunnen makkelijk aan elkaar gekleefd worden met wat hete transparante zeep als lijm.
Toveren met kleuren:
• rood + blauw = paars
• rood + geel
= oranje
• geel + blauw = groen
Enkele minuten na het gieten kan de rest zeep voorzichtig in één geheel uit de mengbeker
getrokken worden. Dit spaart een hoop werk achteraf bij het afwassen. Van deze lapjes zeep
kunnen dan weer zeepbolletjes gerold worden of je kan ze opnieuw smelten.
Maak dubbel kleurige zeepjes door de vormpjes eerst halfvol te gieten om vervolgens vol te
gieten met een andere kleur zeep. Door de onderste laag zeep eerst in te sprayen met alcohol
zullen de lagen beter hechten.
Hete witte zeep kan met een garde opgeklopt worden tot schuim om zo luchtige gebakjes te
maken.
Gesmolten zeep kan op een plateau gegoten worden en in de opgerold worden tot een zeeprol.

