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› Læs denne vejledning før brug, følg den, og opbevar den som reference.

› Hold små børn og dyr væk fra eksperimentområdet.

›  Opbevar dette eksperimentsæt [og de(n) færdige krystal(er)] uden for 
rækkevidde af børn under 10 år.

› Rengør alt udstyr efter brug.

›  Sørg for, at alle tomme beholdere og/eller emballage, der ikke kan 
 lukkes igen, bortskaffes forsvarligt.

› Vask hænder efter udførelse af eksperimenter.

›  Der må ikke spises eller drikkes i rummet, hvor eksperimentet 
udføres.

› Kemikalier må ikke komme i kontakt med øjne eller mund.

› Påfør ikke stoffer eller opløsninger på kroppen.

›  Dyrk ikke krystaller, hvor der håndteres mad eller drikkevarer eller i 
soveværelser.

›  Brug ikke udstyr, som ikke er leveret sammen med sættet eller anbe-
fales i brugsanvisningen.

› Vær forsigtig ved håndtering med varmt vand og varme opløsninger.

›  Sørg for, at beholderen med væsken er uden for rækkevidde af børn 
 under 10 år under dyrkning af krystallen.

›  Arbejd aldrig helt på egen hånd. Der bør altid være en voksen til stede.

Ved hjælp af dette eksperimentsæt kan du og dit barn træde ind i krystallernes fascinerende 
verden. Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på sikkerheden, når man bruger et eks-
perimentsæt, der indeholder kemikalier. Det medfølgende eksperimentudstyr er i overens-
stemmelse med den europæiske standard 71-4.

a)  Læs og følg disse instruktioner, sikkerhedsreglerne og førstehjælpsoplysningerne, og op-
bevar dem som reference.

b)  Ukorrekt brug af kemikalier kan medføre skader og sundhedsrisiko. Udfør kun de eksperi-
menter, der er anført i vejledningen.

c)  Dette eksperimentsæt må kun bruges af børn over 10 år. Til brug under opsyn af voksne.

d)  Da børns evner varierer meget, selv inden for aldersgrupper, bør voksne, der fører opsyn, 
skønne ud fra det enkelte barns evner, hvilke eksperimenter der er egnede og sikre for dem at 
udføre. Vejledningen bør sætte de opsynsførende i stand til at vurdere ethvert eksperiment for 
at fastslå, om det er egnet til barnet.

e)  Den voksne, der fører opsyn, bør drøfte advarslerne og sikkerhedsoplysningerne med barnet 
eller børnene, inden eksperimenterne påbegyndes. Der bør lægges særlig vægt på sikker 
håndtering af krystalsaltet og krystalsaltopløsningen.

f)  Området omkring eksperimentet bør holdes fri for forhindringer og væk fra opbevaring af 
fødevarer. Det skal være godt oplyst og ventileret og tæt på en vandforsyning. Der bør stilles 
et stabilt bord med en varmebestandig bordplade til rådighed.

g)  Stoffer i en emballage, der ikke kan lukkes igen, bør opbruges (fuldstændigt) i løbet af et eks-
periment, dvs. efter åbning af emballagen.

Der anvendes varmt vand til fremstilling af krystalsaltopløsningen. Vær særligt opmærksom på 
sikker håndtering af varmt vand, og hjælp dit barn, hvis det har brug for det. Sørg for den nød-
vendige brandsikkerhed, når vandet opvarmes på komfuret!

Farvepulveret er meget stærkt og kan give pletter på tøjet. I bør derfor iføre jer gammelt tøj og 
fjerne duge og tæpper fra eksperimentområdet. Vær forsigtig, når I hælder den farvede 
opløsning ned i vasken, da farvestoffet kan give pletter. Dæk arbejdsområdet med avispapir. 
Hvis krystalsaltet er klumpet sammen, er der kommet fugt ind - f.eks. fra luften. Dette påvirker 
ikke dets funktion. Krystalsaltets alder har heller ingen betydning. Forbered alt det nødvendige 
udstyr og de nødvendige kemikalier, inden I begynder eksperimenterne. Alle beholdere og alt 
udstyr, der er brugt til at dyrke krystaller, bør derefter ikke længere bruges i køkkenet.

Vi håber, at du og dit barn får masser af sjov med at dyrke jeres krystaller!

— SIKKERHEDSOPLYSNINGER — INDHOLD

— OPLYSNINGER OM FØRSTEHJÆLP

— GRUNDLÆGGENDE REGLER FOR SIKRE EKSPERIMENTER

ADVARSEL.
Ikke egnet til børn under 10 år. Må kun an-
vendes under opsyn af en voksen. Indeholder 
nogle kemikalier, der udgør en sundhedsrisiko. 
Læs vejledningen før brug, følg den, og opbev-
ar den som reference. Lad ikke kemikalierne 
komme i kontakt med nogen del af kroppen, 
især ikke med mund og øjne. Hold små børn 
og dyr væk fra eksperimenter. Opbevar eks-
perimentsættet uden for rækkevidde af børn 
under 10 år. Gem emballagen og brugsanvis-
ningen, da de indeholder vigtige oplysninger.  

–    2 poser kaliumaluminiumsulfat 
(alun, EF nr. 23 3-141-3)

– Farvetabletter (varenr. 723565) 
– Målebæger
– Træspatel
– Pipette
– Skattekiste
I skal også bruge: 
En saks, vand fra hanen eller destilleret 
vand, en gammel gryde, en bordskåner, 2 
tomme, rene syltetøjsglas, køkkenrulle, en 
 lille skruetrækker, bomuld, blyant, tape, lim.

›››  Hvis stoffet kommer i øjet: Skyl øjet med rigeligt vand, og hold øjet åbent om nød-
vendigt. Søg omgående lægehjælp.

›››  Hvis indtaget: Skyld munden i rent vand og drik derefter noget vand. 
Fremkald ikke opkastning. Søg omgående lægehjælp.

››› I tilfælde af indånding: Bring personen ud i frisk luft.
›››  I tilfælde af hudkontakt og forbrændinger: Vask det berørte område med rigeligt 

vand i mindst 10 minutter.
›››  I tilfælde af snitsår: Behandl såret med en steril, tør førstehjælpsbandage. 

Fremmedlegemer (f.eks. glassplinter) må kun fjernes fra såret af en læge.
›››  I tvivlstilfælde skal I straks søge læge. 

Tag kemikaliet og dets beholder med jer.
››› Som grundregel: I tilfælde af skader skal I altid søge læge.

Kære forældre!  

Før I går i gang, skal I kontrollere etiketten 
for at se, om det rigtige kemikalie 

– kaliumaluminiumsulfat (Alun) – er med.
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1.  Læg bordskåneren klar i eksperimentområdet. 
Fyld den gamle gryde med vand fra hanen, så 
bunden er dækket af ca. 3 cm vand, og bring 
vandet i kog på komfuret.

2.   Bær nu forsigtigt gryden til eksperimentområ-
det, og placér den på bordskåneren.

3.   Hæld en hel pose alun i et rent syltetøjsglas. 
Tilsæt 140 ml vand.

4.  Placér syltetøjsglasset med alun i gryden med 
varmt vand, og rør rundt i glassets indhold ved hjælp af 
træspatlen, indtil alunet er opløst helt.

5. Stil syltetøjsglasset et sikkert sted natten over.
6.  Den følgende dag hældes alunopløsningen i et andet syltetøjs-

glas. Smid det ikke væk, I har stadig brug for det! Det, der er 
tilbage, er krystallerne, som I skal fjerne med spatlen og lade 
tørre. Gem de bedste 
krystaller i skattekisten, 
resten skal tilbage i 
syltetøjsglasset og kan 
genbruges.

— EKSPERIMENT 1: DYRK DINE FØRSTE KRYSTALLER— OPLYSNINGER OM HÅNDTERING AF KRYSTALSALT:

Vær opmærksom på følgende fare- og sikkerhedsinformationer for 
krystalsaltet, der er indeholdt i dette eksperimentsæt (kaliumalu-
miniumsulfat (alun)): Undgå at indånde støv. Må ikke komme i øjnene 
eller på huden.

Skriv nummeret til Giftlinjen her, og ring i tilfælde af en nødsituation: 

Åbning af krystalsaltposen: Klip et hjørne af posen af med en saks. 
Brug aldrig tænderne.

Rengøring og bortskaffelse af affald:  Rengør altid brugt udstyr og 
dit arbejdsområde straks efter eksperimentet. Skyl derefter udsty-
ret grundigt med rent vand. Da dette eksperimentsæt kun bruger 
små mængder af et uskadeligt kemikalie, kan I blot vaske flydende 
affald væk med masser af vand. Smid fast affald væk i rest affaldet.

Opbevaring af krystallerne: Når de er færdige med at vokse, skal I 
altid opbevare de tørre krystaller i den lukkede skattekiste!

1.  Opløs en farvetablet i 10 ml vand i 
målebægeret.

2.  Lav alunopløsningen som beskrevet i 
eksperiment 1. Inden opløsningen 
afkøles, tilsættes det farvede vand, 
og der røres godt rundt. Farvede 
krystaller bør fremkomme den føl-
gende dag.

— EKSPERIMENT 2: FARVEDE KRYSTALLER — EKSPERIMENT 3: DYRKNING AF EN ENKELT KRYSTAL

ADVARSEL! Vær forsigtig med 

farvetabletterne! De er meget 

stærke og kan også give pletter 

på tøjet.

TIP: Prøv at lægge en 
almindelig sten i alunopløsningen. 

Krystallerne vil også vokse på 
dens overflade!

1.  Brug alunopløsningen fra eksperiment 
1, og opløs de små krystaller i den 
varme gryde igen. I skal lade opløsnin-
gen køle ned til stuetemperatur!

2.  Find en fin krystal fra din skattekiste, 
og bind den forsigtigt på et tyndt styk-
ke bomuldsgarn. Knyt derefter 
bomuldsgarnet til en blyant, og hæng 
krystallen i opløsningen, så den er 
omtrent i midten af væsken. Den skal 
altid hænge under væskens 
overflade!

3.  Lad glasset stå. Dæk det til med et 
stykke køkkenrulle, så der ikke kan 
komme støv ind. Hver gang et lag af 
små krystaller har lagt sig på bunden 
af glasset, skal I fjerne krystallen og 
opløse de små krystaller i den varme 
gryde igen. Lad opløsningen køle godt 
af hver gang, før I hænger krystallen 
tilbage i opløsningen!

ADVARSEL! Lad en voksen 

hjælpe! Pas på, at I ikke 

brænder jer på den varme 

gryde, og glem ikke at slukke 

for komfuret igen!
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