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ZEEP MAKEN

SILICONEN VORM IN HOUTEN BOX
Deze dubbele rechthoekige siliconen en houten mal is primair bedoeld voor het gieten van 
zeep, maar kan ook gebruikt worden voor het gieten van beton en gips. De houten mal 
zorgt voor stabiliteit tijdens het giet- en uithardingsproces.
Inhoud: 1500 ml.
Afmeting: lxbxh: 27,5 x 8,6 x 8 cm.

YX1524  Per stuk € 19,50

GEDROOGDE BLOEMEN
Echte gedroogde bloemen geschikt voor decoratie in een breed scala 
aan objecten, bijv. zeep, handgeschept papier, papier-maché pulp etc. 
De gedroogde bloemen kunnen ook op objecten zoals hout en karton 
worden gelijmd. Omdat de bloemen een natuurlijk product zijn, kunnen 
ze in droge toestand ook insecten aantrekken.

YP152001 Lavendel   Per 15 gram € 2,50    
YP152002 Rozenknopjes   Per 15 gram € 2,50    
YP152003 Calendula   Per 15 gram € 2,50    

ZEEPBASIS
Een milde, kant-en-klare glycerine zeepbasis / 
zeepmassa (smelt- en gietzeep). Kleur: wit.
Kenmerken: Smelt de ruwe zeep in een waterbad 
"au bain marie" van 70-75°C of in een microgolfoven 
van 50-70°C.

YR1521  Per 1000 gram € 9,95

PARFUM VOOR ZEEP
Geef je zeepjes een heerlijk geurtje!
Inhoud: 3 x 27 ml.
Kenmerken: Lavendel, rozen en jasmijn.

YA1509  Set van 3 € 15,30

SILICONEN VORMEN
Vorm van siliconen. De vorm kan worden gebruikt voor beton, gips en zeep.
Kenmerken: Hittebestendig tot 230°C.

YL151701 Rechthoekjes    € 11,50    
YL151702 Hartjes    € 11,50    

ZEEPVERF
Een hoogwaardige zeepverf met een dikke pasta-consistentie. Smelt uw 
zeepbasis "au bain marie" en voeg de kleurstof gemakkelijk en direct uit 
de tube toe. De hoeveelheid zeepverf hangt af van de hoeveelheid 
zeepbasis die u heeft gesmolten en van uw favoriete kleurintensiteit. 
Dosering: 2-4 cm zeepverfpasta per 100 gr zeepbasis afhankelijk van 
de door u gekozen kleurintensiteit.
Inhoud: 5 x 30 gr.

YT1522  Set van 5 € 14,95




