Priser Januar 2007
Varenr.: B 24
Pose med ca. 15 g:

kr. 30,00

Varenr.: B 24A
Pose med ca. 30 ml: kr. 45,00
Varenr.: B 26
Bøtte med 1 kg:

kr. 995,00

Varenr.: B 25
Bæger til opbevaring: kr. 2,50
Alle priser excl. moms.

S U P E R – S T U F F.
SUPER – STUFF pulveret indeholder ca. 36% Borsyre og ca. 0,5% Isopropylalkohol.
Den færdige blanding efter anvendelse 1 indeholder ca. 5% borsyre og ca. 0,07%
Isopropylalkohol.
Efter anvendelse 2 ca. 1,4% Borsyre og 0,02% Isopropylalkohol.
Borsyren, der ikke trænger igennem intakt hud, kan have
bivirkninger, og det anbefales derfor at anvende engangshandsker, hvis Super-Stuff anvendes på beskadiget hud.
Anvendelse 1: Ca. 15 g pulver og 100 ml lunkent vand.
Det lunkne vand hældes i et bæger med tætsluttende låg, pulveret tilsættes, og der rystes
kraftigt i ca. 1 minut. Efter ca. 1 time er Super-Stuff klar til brug.
Ønskes en sejere blanding anvendes der mindre vand.
Anvendelse 2: Ca. 30 ml pulver og 500 ml lunkent vand.
Denne blanding anbefales bl.a. af ergoterapien på Århus Kommunehospital til fingertræning.
Det lunkne vand hældes i en skål der er velegnet til at piske i. Vandet skal være lunkent.
Pulveret drysses i, mens der piskes kraftigt med håndmixer eller stavblender.
Undgå at det klumper.
Der piskes kraftigt i ca. 1 minut – indtil massen begynder at blive tykkere.
Vigtigt: For at sikre længst muligt udnyttelse af den færdigblandede Super Stuff, skal man være
opmærksom på følgende 2 regler.
Opbevaring: Super Stuffen lægges i bæger med tætsluttende låg, ligesom det også skal stå køligt ~5 gr.
Ved brug: Super Stuffen skal ved brug have en temp. ~35 - 40 gr., opvarm evt. bægeret med massen, i
varmt vand.
Husk altid at have rene hænder ved træning, og undgå sæberester.
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