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 אבקת גבס

. יחד עם זאת, לו מיועדהאבקת הגבס המסופקת בערכה זו היא סוג של סידן גופרתי. החומר בטוח לשימוש 

מומלץ לשטוף ידים לאחר סיום הפרויקט. אם יש לך אלרגיות עור, עליך להתייעץ עם הרופא שלך לפני 

יעת החומר בטעות, התייעץ עם רופא. למידע נוסף, אנא התקשר למרכז השימוש בערכה. במקרה של בל

 באריזה.     לפי המידע הכלולבריאות מקומי או צור קשר עם מפיץ המוצר 

 מידע לעזרה ראשונה

. הקיאלאל תנסה לגרום לעצמך אם בלעת החומר: שטוף אותו החוצה עם מים, ושתה מים נקיים. 
במקרה של ספק, פנה להתייעצות רפואית ללא דיחוי. קח איתך את הכימיקל ו/או יעוץ רפואי. יפנה מיד ל

שטוף  במקרה של מגע עם העיניים:לייעוץ רפואי.  פנה תמיד במקרה של פציעה,. המוצר יחד עם המכל

   העיניים עם הרבה מים בעודך מחזיק את העין פתוחה. פנה מיד לייעוץ רפואי. 

 עצות לגבי השגחת מבוגר

. קרא ועקוב אחר ההוראות, הוראות הבטיחות 5לשימוש על ידי ילדים מעל גיל  ע כימי זה מיועדצעצו •

שימוש בלתי נכון בגבס עלול לגרום לפציעה ולהזיק והמידע לעזרה ראשונה ושמור אותם לשימוש עתידי. 

זהות, אפילו  לדים אינןלבריאות. בצע אך ורק את הפעילויות המצוינות בהוראות. משום שיכולותיהם של י

קבוצת גיל, על המבוגרים המשגיחים להפעיל שיקול דעת בנוגע למידת ההתאמה או אי בקרב אותה 

, הוראות אזהרותעם הילד או הילדים על המסוים. על המבוגר המשגיח לדון  ההתאמה של הפעילויות לילד

 הבטיחות והסכנות האפשריות בטרם יחלו בפעילות. 

מזון. על המקום להיות מואר  ה נקיה מהפרעות והרחק ממקום אחסונו שליש לשמור על סביבת הפעול •

יש לנקוט היטב, מאוורר וקרוב למקור מים. יש לנקות את משטח העבודה מיד לאחר סיום הפעילות. 

 בעלבמשנה זהירות כאשר מטפלים באלקלי )חומר מסיס בסיסי( ובחומצות. יש להשתמש בשולחן יציב 

   משטח חסין חום. 

 כללי בטיחות

אחסן את הערכה הרחק מהישג  ●הרחק ילדים מתחת לגיל המותר לפעילות ובעלי חיים ממקום הפעילות.  ●

שטוף את ידיך לאחר ביצוע הפעילות. נקה את כל הציוד לאחר השימוש. אין להשתמש  ●רכים. ידם של ילדים 

אין לאכול, לשתות, או לעשן  ●בציוד שלא סופק עם הערכה או שאינו מומלץ לשימוש בהוראות הערכה. 

. אין החומרים לפה אין להכניס את. האף והגרון, בק הגבס עלול לגרות את העינייםא ●בקרבת הפעילות. 

 . הימנע ממגע עם העינייםלשאוף את האבק או האבקה. אין לאפשר מגע עם הגוף. 

במקרה של בליעת החומר בטעות, פנה לבית החולים הקרוב למקום הימצאך או למשרד המרכזי למידע 

)ראה רשימה צי המוצר לשימוש עתידי: אודות עזרה ראשונה. למידע נוסף, שמור את פרטי הקשר של מפי

 בדף הוראות באנגלית(

 הערות נוספות לגבי השימוש בגבס

 מכיל - חנק סכנת ה!אזהר
 מתאים אינו ם.קטני חלקים
 .3 לגיל מתחת לילדים

 : פרויקטים הכוללים סיכותה
 מכיל – דקירה סכנת
 חדה נקודה עם סיכות

  השגחת מומלצת .ייעודית
 בוגר.מ

. לשימוש תחת השגחת 5אינו מתאים לילדים מתחת לגיל  אזהרה!

מבוגר. קרא את ההוראות לפני השימוש, עקוב אחר ההוראות ושמור 

 לשימוש עתידי. אותן 

 לשימוש עתידי. 

 

 הוראות בטיחות לשימוש באבקת גבס

 ערכות יצירה בגבס נחשבות לצעצוע כימי באיחוד האירופאי. 
הבאים לפני אמצעי הזהירות כל ההוראות ואנא קרא את 

 שתתחיל. 

 



 :שים לב לדברים הבאים, פני שתתחיל לערבב את הגבסל

גתי שבו הצמיגות של התערובת זה תהליך הדר. מעורבבת במים אבקת גבס מתחילה להתקשות כאשר היא

כאשר  בצע את היציקה .תמיד לבדוק את מצב התערובת בזמן ערבוביש . יורדת בהדרגה עד שהיא מתקשה

  .דקות אחרי שהגבס עורבב עם מים 3-5בערך , התערובת היא כמו משחה רכה

מומלץ לסיים את שלבי הערבוב  ".גושי"זה יהיה קשה מדי לעצב בתבנית כאשר התערובת מתפתחת למצב 

 דקות.  5-10והיציקה המתוארים להלן תוך 

 

זה עלול משום ש חור ניקוז האמבטיהלכיור או לאין לשפוך את אבקת הגבס  .ת הגבס בצורה נכונההשלך א

  . שטוף את הכלים שאיתם ערבבת את הגבס תחת מים זורמים. לסתימה לגרום

 

 הוראות יצירה בגבס
קרא את הוראות הבטיחות בצידו השני של דף זה לפני שתתחיל. אלו הן הוראות סטנדרטיות המשותפות לכל 

. בשל שוני קל בין תכולות הפרויקטים השונים, יתכן שחלק  ™4Mould&Paintהפרויקטים של יצירה בגבס 

 מההוראות להלן לא יהיה ישים עבור הפרויקט שלך. 

 

 :1 איור

 מ"ל 60-80

 

 

 ערבוב הגבס. 1

 לב שים ,הגבס את לערבב שתתחיל לפני. של גבס בכל פעם אחדההוראות הבאות הן לערבוב שק 

ם.על כן, אין לערבב את התערובת במי מעורבבת היא כאשר להתקשות מתחילה גבס אבקת :הבאים לדברים

-2מ"ל ) 60-80-כ כלי ערבוב וכוס מים בנפח של, קערת ערבוב עם משטח פנימי חלק הכן .יותר מחמש דקות

. ושפוך אותה אל תוך קערת הערבוב על מנת לפתוח אותה ת שקית אבקת הגבסא חתוךאונקיה נוזלית(.  2.7

אין לשפוך יותר מדי מים בבת . בחן את מצבה של משחת הגבס והוסף מים בהדרגה. להוסיף מים התחל

ערבב את התערובת . עבור מלאכת העיצובאחת מכיוון וזה עשוי לגרום לתערובת הגבס להיות נוזלית מדי 

ל מים "מ 60-80למשחה חלקה לאחר ש יהפוך בהדרגה( גרם  (100שק הגבס. בעדינות בזמן מזיגת המים

מרגע הוספת  דקות 5העולה על ת הגבס לזמן כור לא לערבב אז. תלוי בתנאים הסביבתיים, עורבבו איתו

 . ברגע שיתחיל להתערבב עם מים מכיוון שיתחיל להתגבשהמים 

 

 יציקה. 2
נער את התבנית . שפוך בזהירות את תערובת הגבס לתוך החללים שלו. הנח את התבנית על משטח שטוח

 . בעדינות כדי להחליק את המשטח ולהיפטר מהבועות

 על בעדינות הסיכות את הנחליצירת סיכות לקישוט חולצות או תיקים, : בערכה כלולות סיכות אם •

 (.5ליצירת מגנטים למקרר, השתמש בתערובת שנותרה )ראה צעד . הגבס תערובת

 

 התגבשות הגבס. 3
. 

 .הכן חתיכת בד דק על השולחן. החדר בטמפרטורת חום מעט וייפלט דקות 60 בסביבות ייקח זה

 לחץ בעדינות על התבנית מאחורה כך שהגבס הקשה יצא על משטח הבד ,יהגבס התקשה לגמרלאחר ש

 שהכנת. 

 

 צביעה וקישוט.  4
מומלץ כי  ,לתוצאות הטובות ביותר ,עם זאת .תוכל להתחיל לצבוע על הגבס הקשה כאשר הוא עדיין לח

יעים על גבי האריזה. עקוב אחר צבע כפי רצונך או שאב רעיונות מהאיורים המופ. תחכה שיתייבש לחלוטין

לערבוב צבעים להלן כדי ליצור צבעים נוספים. יתכן כי חלק מההוראות הבאות לא יחולו על הערכה  המדריך

 שבידך אם הצבעים הדרושים אינם כלולים בה. 



 

 ורוד= לבן+ אדום ירוק= צהוב + כחול

 כחול שמיים= לבן+ כחול כתום= צהוב+ אדום

 ירוק ליים=צהוב+ קצת כחול כחול+אדוםסגול= 

 חום= צהוב+ אדום+ קצת שחור טורקיז= כחול+לבן+ קצת צהוב

 

 לאחר שהחתיכות המעוצבות נצבעו עם הצבעים שלך:  אם צבע זוהר כלול בערכה ● 

חשוף את היצירה שלך לאור  .הפרטים יזהרו בחושך כמו קסם .הדגש מספר פרטים עם הצבע הזוהר ,הרגילים

  !כבה את האור וצפה בה זוהרת כמו קסם .פנס לדקהלאור החדר או 

 

הפריטים הצבועים לפני שהצבע פשוט הזלף את הנצנצים על  שלך: בערכה יםכלול נצנציםאם  ●

 יתייבש. 

 

  דבקת המגנטיםה . 5
לפריט אם פני המשטח עדין  כראויהמגנט לא ידבק  .חכה עד שהגבס התקשה לגמרי ונהיה יבש לחלוטין

אם אינו חלק, בקש ממבוגר שישייף אותו עם נייר זכוכית. חלק. של הגבס לחים. בדוק אם החלק האחורי 

הדבק בחוזקה הכיסוי האחורי וקלף את . מ"מ X 25מ"מ  18 -כבגודל של  חתוך את רצועת המגנט לחתיכות

, אין צורך להצמיד 2אם אתה מכין סיכות קישוט וכבר הצמדת את הסיכות כמתואר בצעד . לגב הגבס הקשה

 גם מגנטים. 

 ברכותינו! כעת תוכל להשתמש ביצירותיך כמגנטים למקרר או כסיכות לחולצות או תיקים. 

 

 וטענות שאלות

 צאתמ םא או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו

  .קשר איתנו ליצור תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק

 4672501 הרצליה פיתוח ,WeWork, 1אריה שנקר , ליה טויס בע"מ כתובת: חברת

 9502552-09 טלפון:, 09-3720171 , פקס:info@lia.co.ilבאימייל: 

  www.lia.co.il אתר האינטרנט:

 www.facebook.com/liakidפייסבוק: 

 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITEDכל הזכויות שמורות לחברת © 

 www.4m-ind.comאתר: 

 

http://www.lia.co.il/
http://www.facebook.com/liakid

