
Ověřená
kvalita

SLIZ!

BEZ
ROZPOUŠTĚDEL



     Přísady
– 2 lepidla UHU Glue Pen  

– 1 UHU Gli� er Glue 
– Potravinářské barvivo
   nebo barva na vajíčka 

– 5 čajových lžiček roztoku
   na kontaktní čočky

– 1,5 čajové lžičky prášku
   do pečiva nebo jedlé sody

*Variantou je přidání svítícího 
prášku

na bázi hl�  tanu strontnatého

     Přísady
– 2 lepidla UHU Glue Pen  
     Přísady
– 2 lepidla UHU Glue Pen  
     Přísady     Přísady

Sliz
s glitrem

na bázi hl�  tanu strontnatého

Svítící sliz s g
litrem*

BEZ
ROZPOUŠTĚDEL



Smíchej dvě lepidla UHU Glue Pen 
s jedním UHU Glitter Glue a potra-
vinářským barvivem nebo barvou 
na vajíčka.

Pro vyrobení svítícího slizu přidej 
svítící prášek*

*Variantou je přidání svítícího prášku na bázi hlinitanu strontnatého

Řádně míchej dokud se hmota  
nepřestane lepit na stěny misky.

Nech stát 10–15 minut.
Následně hmotu dobře prohnětej.

➏➎

Přidej 5 čajových lžiček roztoku 
na kontaktní čočky.

Přidej 1,5 čajové lžičky prášku
do pečiva nebo jedlé sody.

➍➌

➋
➊

Tip 1: Pro pozdější použití slizu jej 
vlož do vzduchotěsné nádoby nebo 
sáčku a nezapomeň jej označit.



Přísady
– 1 lepidlo UHU Glue Pen  

– Potravinářské barvivo
   nebo barva na vajíčka 

- 2 hrnečky pěny
   na holení jakékoli značky

– 10 čajových lžiček roztoku
   na kontaktní čočky

Pěnový
sliz

BEZ
ROZPOUŠTĚDEL



Ve finále by se hmota neměla 
lepit na stěny misky.

Řádně promni sliz v rukou
až do požadované konzistence.

Přidej 10 čajových lžiček
roztoku na kontaktní čočky.

Znovu hmotu řádně promíchej.

Smíchej 1 lepidlo UHU Glue Pen 
s potravinářským barvivem.

Přidej 2 hrnečky pěny na holení 
a řádně promíchej.

➏➎

➍➌

➋➊

Tip 2: Potři si ruce roztokem na kon-
taktní čočky, aby se na ně sliz nelepil.



Přísady
– 1 lepidlo UHU Glue Pen  

– Potravinářské barvivo
   nebo barva na vajíčka 

– 5 čajových lžiček roztoku
   na kontaktní čočky 

- 0,5 čajové lžičky prášku
   do pečiva nebo jedlé sody

*Variantou je přidání svítícího 
prášku

na bázi hl�  tanu strontnatého

Skákající
slizová
kulička

   nebo barva na vajíčka 

– 5 čajových lžiček roztoku
   na kontaktní čočky 
– 5 čajových lžiček roztoku
   na kontaktní čočky 
– 5 čajových lžiček roztoku

- 0,5 čajové lžičky prášku
   do pečiva nebo jedlé sody
- 0,5 čajové lžičky prášku
   do pečiva nebo jedlé sody
- 0,5 čajové lžičky prášku

*Variantou je přidání svítícího 
prášku

na bázi hl�  tanu strontnatého

BEZ
ROZPOUŠTĚDEL



Míchej hmotu tak dlouho, až se 
přestane lepit na stěny misky.

Promni sliz a vytvaruj do kuličky.

Varianta: Přidáním svítícího prášku 
vyrobíš svítící skákací sliz.

Přidej 5 lžiček roztoku na kontaktní 
čočky a půl lžičky prášku do pečiva.

Do misky vytlač 1 lepidlo
UHU Glue Pen.

Přidej potravinářské barvivo.

➏➎

➍➌

➋➊

Míchej hmotu tak dlouho, až se 
přestane lepit na stěny misky.
Míchej hmotu tak dlouho, až se 
přestane lepit na stěny misky.
Míchej hmotu tak dlouho, až se 

Varianta: Přidáním svítícího prášku 
vyrobíš svítící skákací sliz.
Varianta: Přidáním svítícího prášku 
vyrobíš svítící skákací sliz.
Varianta: Přidáním svítícího prášku 

Tip 3: Pokud je sliz příliš lepkavý, přidej 
více roztoku na kontaktní čočky.



– Řádně si om�  ruce
   po d�  nčení výroby slizu.

– Po použití řádně vyčisti
   pracovní plochu, misky
   a všechny nástroje.

– Děti by měly pracovat
   pod d�  rem dospělé �  by.

– Sliz není vhodný pro konzumaci;

   zabraň styku s očima
   a dýchacími cestami.

– Sliz drž z dosahu malých
   dětí a zvířat.

B� pečnostní up�  rnění

Z-TRADE s.r.o., tř. Soukenická 93,
550 01 Broumov, CZ, tel.: +420 491 523 911
Z-TRADE SK s.r.o., Jakubovo nám. 1,
811 09 Bratislava, SK, tel.: +420 491 523 911

Další informace, rady a vid� 

najdeš na našem webu

� w.uhu.cz

– slepí cokoli, kdykoli


