
A30GS-NL          Gietvormset 
 
Complete set met 8 reliëfvormen, gietmassa, penseel, verf en glitters 
Inhoud: 8 gietvormen, 6 kleuren, 1 penseel, gietmassa, glitters, 1 magneetstrook (zelfklevend) 

 
Figuren zelf gieten en beschilderen, afbeeldingen op de verpakking: 

1. Gietmassa met water aanroeren 
2. Vorm vullen 
3. Oppervlak gladstrijken 
4. Magneetstrook toevoegen (indien gewenst) 
5. Figuur beschilderen 

 

 Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar, verstikkingsgevaar wegens kleine inslikbare onderdelen. Adres en aanwijzing 
bewaren! 
Let op! Verf kan vlekken achterlaten. Bescherm uw kleding en meubels, gebruik onder direct toezicht van volwassenen. 
Opgelet! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk 
lichaam aan elkaar of aan een metalen voorwerp hechten, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts indien 
magneten worden ingeslikt of ingeademd. 
De inhoud kan van de afbeeldingen op de verpakking afwijken. 

 
Gebruiksaanwijzing 
1. Figuren maken 
In ieder geval de volgende belangrijke aanwijzingen en de handleiding aandachtig doorlezen alvorens te starten!  
Het gebruik is slechts onder toezicht van volwassenen aanbevolen. 
Bij ondeskundig gebruik kunnen schade en verontreinigingen ontstaan. 
 
Let op:  

• De gietmassa is niet geschikt voor consumptie en moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.  
• Hoewel de stofvorming werd gereduceerd, moet het inademen van het stof worden vermeden.  
• Bij contact met de ogen onmiddellijk met water uitwassen en een arts consulteren.  
• Gebruik steeds zuiver water en geschikte schone schalen.  
• Verwerkingstijd niet overschrijden. 

 
De gemengde gietmassa is moeilijk uit textiel te verwijderen. Mocht een deel van de massa toch op de kleding terechtkomen, laat deze verharden en 
verwijder dan de gedroogde stukken van uw kleding. Resten kunnen afgeborsteld worden en sporen met warm water worden uitgewassen. Het is 
raadzaam om bij het werken oude kledingstukken of een schort te dragen en het werkstuk en eventueel ook de vloer bijv. met krantenpapier af te dekken. 
 
Benodigde arbeidsmaterialen: 

• geschikte beker voor het aanroeren van de afvorm- en gietmassa, bijv. wegwerpbeker van kunststof; garde e.d. om te roeren, karton of liniaal 

 
De volgende beschrijving heeft betrekking op 1 vorm, u kunt echter ook meerdere figuren tegelijkertijd gieten. 

1. Vul een beetje water in de schaal en voeg er de gietmassa geleidelijk aan toe, tot een taaie maar toch nog te gieten brij is ontstaan.  
2. Giet eerste een dunne laag in de vorm, zodat de bodem zonder luchtbellen volledig bedekt is. Daarna kan de rest er vlot worden bijgegoten. 

 
Alle delen van de vorm moeten volgegoten en gelijkmatig gevuld worden, de vloeistof mag nochtans niet overlopen. Klop voorzichtig tegen de vorm om 
eventuele luchtbellen te verwijderen.  

3. Om de latere achterkant van de figuur gelijkmatig glad te krijgen, gaat u met een stukkarton of een liniaal over de gietmassa heen en verwijdert 
u het overtollige materiaal. 

4. Zolang de gietmassa nog vochtig en vormbaar is, kunnen maximum 2 smalle op maat gesneden magneetstroken worden toegevoegd. 
5. De figuur blijft gedurende ca. 1 tot 2 uren in de vorm om te drogen. Vervolgens wordt zij uit de vorm genomen en moet gedurende nogmaals 

24 uren volledig hard worden. 
 

2. Beschilderen  
Acrylverf is een vervanger van olieverf, maar kan, in tegenstelling tot olieverf, met water worden verdund. 
Bij morsen zo snel mogelijk met water schoonmaken; is de verf eenmaal opgedroogd is deze zeer moeilijk te verwijderen. Na gebruik de potjes goed 
afsluiten en de kwast schoonmaken. Kies een goed verlichte (daglicht) werkplek. Verder heeft U een vlakke ondergrond alsmede schoon water en een 
pallet (of oud bord) voor het mengen van de kleuren nodig. Het dragen van een schort o.i.d. is aan te bevelen i.v.m. morsen; houdt het 
water schoon door regelmatig te verversen. De verf droogt heel snel op. Als je knoeit was dan de verf meteen af met water of een afwasmiddel, want als 
de verf droog is, krijg je de vlekken er bijna niet meer uit. Het is ook belangrijk om bij een pauze je kwast eerst goed schoon te maken en de verfpotjes 
altijd heel goed dicht te doen.  
Let op! Verf kan vlekken achterlaten. Bescherm uw kleding en meubels, gebruik onder direct toezicht van volwassenen. 
 
De afbeeldingen op de verpakking kunnen als voorbeeld dienen bij het beschilderen van de figuren. Ieder kan echter ook zijn eigen ideeën en 
voorstellingen mee inbrengen. 

1. Het is beter eerst de heldere kleuren aan te brengen en dan de donkere. Iedere kleur heeft ca. 10 minuten nodig om te drogen voordat een 
nieuwe kleur kan worden aangebracht. 

2. Zolang de aangebrachte kleuren nog vochtig zijn, kunnen glitters worden toegevoegd om een glittereffect te bereiken. 
3. Na de laatste kleurlaag moeten de figuren nogmaals 60 minuten nadrogen. Sommige tinten kunnen slechts door kleuren te mengen worden 

bereikt. 

 


