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Molde e Pinte Glitter - Unicórnio 

 
AVISO: Não recomendado para crianças menores de 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas. 
PÓ DE GESSO O gesso em pó fornecido neste kit é uma espécie de sulfato de cálcio. O material é seguro para o uso pretendido. No entanto, é 
recomendável que você lave as mãos após a conclusão do projeto. Se você tem alguma alergia cutânea conhecida, deve consultar o seu médico 
antes de usar o kit. Em caso de ingestão acidental, consulte um médico. Ligue para o centro de saúde local ou nosso distribuidor de produtos, 
conforme embalagem, para obter mais informações. INFORMAÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS Em caso de ingestão: Lave a boca com água e beba 
um pouco de água fresca. NÃO INDUZA O VÔMITO. Procure orientação médica imediatamente. Em caso de dúvida, consulte imediatamente um 
médico. Leve o produto químico e / ou produto junto com a embalagem com você. Em caso de lesão: consulte sempre um médico. Em caso de 
contato com os olhos: lave os olhos com água em abundância, mantendo os olhos abertos. Consulte o médico imediatamente. 

ESTE BRINQUEDO QUÍMICO NÃO É RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS MENORES DE 5 
ANOS POR CONTER SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERIGOSAS. UTILIZAR SOB A SUPERVISÃO 
DE UM ADULTO. LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUI-LASE MANTÊ-LAS COMO 
REFERÊNCIA. Leia e siga estas instruções, as regras de segurança e as informações de 
primeiros socorros e guarde-as para consulta. O uso incorreto do gesso pode causar 

lesões e danos à saúde. Realize apenas as atividades que estão listadas nas instruções. Sabendo que as habilidades das crianças variam, mesmo 
dentro das faixas etárias, os adultos responsáveis devem ser criteriosos a respeito de quais atividades são adequados para uma criança em 
particular. O adulto supervisionando a atividade deve conversar sobre os avisos, informações de segurança e os possíveis riscos com a(s) criança(s) 
antes de iniciar as atividades. • A área ao redor da atividade deve ser mantida livre de obstáculos e longe do armazenamento de alimentos. A área 
deve ser bem iluminada, ventilada e perto de uma fonte de água. A área de trabalho deve ser limpa imediatamente após a realização da atividade. 
Atenção especial deve ser dada ao manuseio seguro de álcalis e ácidos. Deve ser usada uma mesa sólida com tampo resistente ao calor.  

REGRAS DE SEGURANÇA • Mantenha as crianças abaixo do limite de idade especificado e animais longe da área de atividade. • Guarde o kit fora 
do alcance de crianças pequenas. • Lave as mãos após realizar as atividades. Limpe todo o equipamento após o uso. • Não use nenhum 
equipamento que não tenha sido fornecido com o kit ou recomendado nas instruções de uso. • Não coma, beba ou fume na área de atividade. • 
O pó do gesso pode irritar os olhos, nariz e garganta. Não coloque o material na boca. Não inale poeira ou pó. Não aplique no corpo. Evite contato 
com os olhos.  Em caso de ingestão acidental, entre em contato com o hospital local para obter informações sobre primeiros socorros. 

OUTRAS OBSERVAÇÕES SOBRE O PÓ DE GESSO Antes de começar a misturar o gesso, observe o seguinte: O pó de gesso começa a endurecer 
quando é misturado com água. É um processo gradual no qual a viscosidade da mistura vai diminuindo lentamente até endurecer. Monitore 
sempre a condição do gesso durante a mistura. Realize a moldagem quando a mistura estiver uma pasta lisa. Isto ocorre cerca de 3 a 5 minutos 
após o gesso ser misturado com água.  Caso contrário, a mistura começa a “embolotar”, e será difícil de usá-la para a moldagem. Recomenda-se 
que as etapas de mistura e moldagem descritas sejam concluídas em 5 a 10 minutos.  

Descarte o gesso restante de maneira adequada. Não despeje o pó na pia ou na banheira, pois pode entupir o ralo. Lave os utensílios usados para 
misturar o gesso com água corrente. 

POR FAVOR, UTILIZE O MANUAL EM INGLÊS PARA VERIFICAR AS ILUSTRAÇÕES. 
1. MISTURA DO GESSO As seguintes instruções são para misturar UM saco de gesso por vez. Antes de começar, lembre-se de que a mistura de 
gesso não deve ser mexida por mais de 5 minutos, pois começa a endurecer quando a água é adicionada. Prepare uma tigela com uma superfície 
interna lisa, uma vareta de mexer e aproximadamente 50-70 ml de água. Abra o saco de gesso em pó (100 g) e despeje na tigela de mistura. 
Comece adicionando água lentamente, no entanto, não adicione toda a água de uma vez, pois isso pode deixar a mistura de gesso muito líquida 
para moldar. Em vez disso, mexa a mistura delicadamente enquanto adiciona água lentamente e monitore a consistência da pasta de gesso. Em 
condições normais, um saco de gesso se tornará uma pasta lisa após a adição de cerca de 50-70 ml de água. Lembre-se de terminar toda a mistura 
dentro de 5 minutos, a contar a partir do momento em que a água é adicionada, uma vez que o gesso começa a endurecer assim que a água é 
misturada. 

2. MOLDAGEM Monte o molde encaixando as metades correspondentes. Certifique-se de que as duas peças se encaixem firmemente para evitar 
vazamentos durante o início da moldagem. Coloque o molde em uma superfície nivelada. Despeje a mistura de gesso nas cavidades. Agite 
suavemente o molde para eliminar todas as bolhas de ar. Este é um passo importante para criar um unicórnio perfeito. 

3. DEIXE O GESSO ENDURECER Isso levará aproximadamente 60 minutos e liberará um pouco de calor à temperatura ambiente. Prepare um pano 
macio sobre a mesa. Assim que o gesso estiver totalmente endurecido, separe os dois lados do molde com cuidado para evitar que se quebre. Em 
seguida, use a ferramenta fornecida para suavizar a linha de junção da moldagem e quaisquer rebarbas. 

4. PINTURA E DECORAÇÃO Você pode começar a pintar o gesso endurecido ainda úmido. Porém, para melhores resultados, é recomendável esperar 
até que o gesso esteja completamente seco. Use seu próprio esquema de cores ou consulte as ilustrações mostradas na embalagem como 
sugestão.  Siga o guia de mistura de cores abaixo para produzir mais cores. Algumas das orientações a seguir podem não se aplicar ao seu kit se as 
cores necessárias não estiverem incluídas. 

Verde = Amarelo + Azul 
Laranja = Amarelo + Vermelho 
Roxo = Azul + Vermelho 

Turquesa = Azul + Branco + um pouco de Amarelo 
Rosa = Branco + Vermelho 
Azul Céu = Branco + Azul 

Verde Lima = Amarelo + um pouco de Azul 
Marrom = Amarelo + Vermelho + um pouco Preto 
Para completar o desenho do unicórnio, simplesmente espalhe o glitter 
nas partes pintadas do unicórnio antes que a tinta seque. 

   

PERGUNTAS E COMENTÁRIOS: Nosso propósito é ter você como cliente e sua satisfação com este produto é importante para nós. Caso você 
tenha quaisquer comentários ou perguntas, ou se você encontrar alguma parte deste kit faltando ou defeituosa, não hesite em contatar o nosso 
distribuidor no seu país. Você encontrará o endereço impresso na embalagem. Você também pode entrar em contato com nossa Equipe de 
Suporte de Marketing: E-mail: infodesk # 4m-ind.com, Fax: (852) 25911566, Tel: (852) 28936241, WWW.4M-IND.COM                                          
"Importado por: Kosmika Brinquedos - CNPJ: 29.129.284/0001-00   Fone: (54) 3538-3119 - Rua Pedro Tomasi, 934. Caxias do Sul - RS - Brasil - 95084-320   
WWW.KOSMIKA.COM.BR - e-mail: sac@kosmika.com.br  “GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS”" 
© 2020  4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. 
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