
VARNING! Inte lämpligt för barn under 3 år. Kvävningsrisk – små delar och små kulor kan 
sväljas eller inhaleras.
Behåll förpackningar och instruktioner, eftersom de innehåller viktig information.

Färgade kristallgranulat (99,4 % polyvinylalkohol, propylenalkohol, E219, färgämne), 5 påsar × 10 
g.Artikelnr. 774979.
Får ej förtäras. Genomför endast de experiment som beskrivs i instruktionerna. Undvik att få material 
i munnen eller ögonen. Tvätta händerna noggrant efter experiment. Vid kontakt med ögon, mun 
eller hud: skölj omedelbart och rikligt med rinnande vatten. Håll ögat öppet med fingrarna vid behov. 
Förvara materialet inlåst och utom räckhåll för små barn och djur. Hantera granulaten varsamt då de 
kan fästa vid olika material, till exempel mattor och bord. Dessa kan rengöras med vatten. 
Släng tomma påsar och annat avfall som hushållsavfall.

Kära föräldrar!
Kära föräldrar, denna experimentlåda ger ditt barn en fascinerande resa i världen av studsbollar. 
Hjälp, uppmuntra och övervaka ditt barn under experimenterandet. Innan ni börjar experimenten, 
läs igenom instruktionerna tillsammans och följ alla steg. Se till att alla delar av satsen hålls utom 
räckhåll för små barn. Utför bara de experiment som listas i instruktionerna.
Denna experimentlåda är endast för användning av barn över 8 år. Används under övervakning 
av en vuxen. Håll exprimentlådan, granulatpåsarna och de färdiga studsbollarna utom räckhåll 
för barn under 8 år och djur.
Området runt experimenten bör vara fritt från hinder och avskilt från matvaror. Det bör vara väl 
upplyst, ventilerat och nära en vattenkran. Håll till på ett stadigt bord som täcks med tidningar. 
Arbetsområdet ska rengöras omedelbart efter genomförandet av experimenten. Rengör alla 
hushållsmaterial som användes under experimenten noggrant innan du använder dem igen. Granu-
latpåsarna bör användas helt när de öppnats – öppnade påsar sparas inte till nästa experiment. När 
du experimenterar, se till att du inte får något i ögonen. Andas inte in och ät inte granulat eller pulver. 
Arbeta långsamt och lugnt när du hanterar granulaten för att inte skapa något damm.
Ät eller drick inte i experimentområdet.
De färgade granulaten har en mycket kraftfull förmåga att färga och kan orsaka fläckar som inte kan 
tvättas bort. Du bör därför bära kläder som inte är känsliga när du experimenterar och alla dukar 
eller mattor bör tas bort från experimentområdet. 
Hoppas att du får kul med experimenten!

1.  Sätt ihop halvorna för den runda 
gjutformen. Välj en granulatfärg 
och öppna påsen genom att klippa 
av ett hörn. Häll granulat i formen.

2.  Skaka gjutformen lätt och/eller knac-
ka den försiktigt mot arbetsytan (som 
är täckt med tidningar) så att granu-
laten packas samman.

3 .  Fyll formen med de färger av granulat som 
du vill, lager för lager, upp till den 
 markerade linjen. Kontrollera igen att 
granulaten packats samman. Fyll på med 
lite mer granulat om det behövs.

4.  Häll varmt vatten i den medföl-
jande bägaren.

5.   Sänk ner gjutformen i vattnet 
så att den blir helt täckt. Flytta 
runt formen lite i vattnet så att 
vattnet lättare når allt granulat.

Fyll upp hit

— SÄKERHETSINSTRUKTIONER

— RÅD TILL ÖVERVAKANDE VUXNA

—  INSTRUKTIONER FÖR HANTERING AV GRANULATEN

— EXPERIMENT 1: GÖR STUDSPLANETER

Bouncy 
Planets
Gör färgglada planeter

Instruktionsbok

VARNING. 
Inte lämpligt för barn under 8 år. 
Används under överinseende av vuxna. Läs 
instruktionerna före användning, följ dem och 
behåll dem för referens.

Se till att vattnet är varmt
– annars klibbar inte granulaten ihop.

TipS



3 min.

Verkliga planeter skapas under miljarder 

år, men du gjorde dina planeter på 

bara några minuter. 

Men vad händer egentligen om du 

doppar en av dina färdiga planeter 

i vatten? Ingenting – utom att din 

studsplanet blir blöt. Den löses inte 

upp. Din boll består av polyvinylalkohol 

(PVA), en så kallad VATTENLÖSLIG POLYMER MED 

ELASTISKA EGENSKAPER. När vatten kommer till 

PVA-granulaten börjar det lösa upp och sväller något när 

det tar upp vatten. Allt klibbar ihop.

Eftersom ytan på bollen håller ihop ordentligt när den har 

torkat har vatten svårt att tränga in i din färdiga studsboll. 

Därmed löses studsbollen inte upp så lätt om du lägger ner 

den i vatten igen.
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— GÖR STUDSPLANETER

6.  Låt formen stå i vattnet i två 
minuter.

7.  Ta sedan formen ur vattnet och låt 
den torka i tre minuter.

8.  Du kan sedan försiktigt öppna for-
men och ta ut din första, fort-
farande lite klibbiga studsplanet. 
Det är bäst att låta den torka lite – 
efter det kan du kolla om den 
studsar bra.

2 Min.

— EXPERIMENT 2: SATURNUSRING

1.  Strö granulat i en ring i 
petriskålen.

2.  Använd pipetten för att knuffa ut-
spridda granulat till ringen, antin-
gen vid kanten eller närmare mit-
ten på skålen.

3.  Droppa varmt vatten på granulat-
en med hjälp av pipetten. Låt tor-
ka i ett par timmar.

4.  Ta försiktigt loss din saturnusring 
ur skålen och placera den runt 
din planet.

VIKTIGT! Dina studsplaneter inne-

håller inga tillsatser som håller dem 

permanent mjuka. Efter två dagar 

kommer de att torka ut och förlora 

sin studs! Då får du helt enkelt göra 

en ny studsplanet.

        UPPFÖLJNING

      Planeter
    i olika storlekar

Till skillnad från dina studsplaneter har planeterna i 

vårt solsystem mycket olika storlek.

Om jorden hade storleken på en golfboll (4,3 cm) 

skulle...

... Merkurius ha vara stor som en vindruva (1,8 cm),

... Venus vara lika stor som en pingisboll (4 cm),

... Mars vara stor som ett litet plommon (2,5 cm),

... Jupiter vara stor som en badboll (50 cm),

... Saturnus vara stor som en jordglob (40 cm),

...  Uranus och Neptunus båda vara lika stora som 

en stor grapefrukt (15 cm),

... dvärgplaneten Pluto bara vara liten chokladlins 

(0,8 cm),

... och solen skulle vara enorm i jämförelse! 

Diametern skulle vara som en mellanstor bil (4,7 m)!

Du Kan OcKså blAnda de FärgaDe 

graNulaTen För aTt bIlda nya färgeR! 

BlaNda Till exeMpel gulA ocH blå

graNulaT i PetrIskålen och droPpa Lite 

vatTen På deM! eLler blaNda FärgeRnA 

dirEkt I gjUtfoRmen.

ANvänd De torKaDe
plaNeteRna för aTt 

skaPa eN moBil För 

ditT ruM.

Tips TipS

Låt torka i
2–3 timmar.


