
Super glutek to zestaw skomponowany dla fascy-
natów slajmów i substancji o super rozciągają-
cych własnościach. W wyniku odpowiedniego po-
łączenia składników zawartych w zestawie po-
wstaje polimer czyli tzw. glutek. Składnikiem ba-
zowym w tym zestawie jest biały klej, a substan-
cją aktywującą - boran sodu.
Stworzony glutek daje różnorodne możliwości su-
per kreatywno-sensorycnej zabawy! Można wy-
cinać kształty, rozciągać go niczym niekończące 
się spaghetti, dmuchać olbrzymie glucie balony i 
wydawać śmieszne dźwięki.

SUPER GLUTEK ZAWARTOŚĆ ZESTAWU: 

SUPER
GLUTEK

Mówiąc językiem naukowym Super Glutek 
to polimer, a używając języka potocznego 
glutek to nic innego jak plastik, czyli jeden 
z rodzajów tworzywa sztucznego.

W wyniku połączenia odpowiedniej ilości 
roztworu boraksu i kleju (zawierającego 
alkohol poliwinylowy) dochodzi do proce-
su sieciowania. Proces ten polega na two-
rzeniu połączeń poprzecznych między 
cząsteczkami polimeru. W wyniku cze-
go następuje gwałtowny wzrost lepkości 
cieczy nadając jej wyjątkowe właściwości.

Dwie osobne substancje, które przed wy-
konaniem eksperymentu były klasyczny-
mi cieczami po połączeniu stały się nową 
substancją o zupełnie innych własno-
ściach niż na początku. W nauce nazywa-
my ją cieczą nienewtonowską.
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ZJADAJD
LA DZIECI

KrainaEksperymentow

UDAŁO CI SIĘ WYKONAĆ 
TEN EKSPERYMENT? 

boraks w kapsułce

klej 50 ml

barwnik w buteleczce

brokat w kapsułce

kuleczki we fiolce

2 pojemniki z miarką

zlewka szklana

łyżeczka mała

łyżeczka duża

strzykawka

2 nakrętki do pojemniczków

tacka ochronna

słomka
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14Nazwa ciecz nienewtonowska zrodziła się od na-
zwiska angielskiego uczonego Isaaca Newtona. 
W jednej ze swoich tez Newton stwierdził, że 
wszystkie ciecze mają określoną lepkość, na któ-
rą nie ma wpływu nacisk przez inne ciała. Nasz 
glutek nie podlega tej tezie. Im mocniej na niego 
naciskamy tym mocniej jego cząsteczki wiążą się 
ze sobą i się zlepiają. Im mniej go ściskamy, tym 
wiązania i lepkość stają się słabsze, a nasz glutek 
się rozpływa.

Z NAUKOWEGO 
PUNKTU WIDZENIA

Będzie nam bardzo miło jeśli zechcesz podzielić się 
z nami wynikiem Twojego doświadczenia. Umieść 
zdjęcie albo filmik na Facebooku lub Instagramie. 
Oznacz nas: @KrainaEksperymentow :)

INSTRUKCJA DO WYKONANIA 
EKSPERYMENTU

www.krainaeksperymentow-zgora.pl



ROZTWÓR 
BORAKSU

WSZECHSTRONNY 
BORAKS

UWAGA! WYKONUJESZ 
EKSPERYMENTY!

SUPER 
GLUTEK

SUPER!
GOTOWE!

ROZTWÓR
KLEJU1 2 3 4

W pojemniczku (6.1) odmierz 
50 ml gorącej wody. Wsyp cały 
boraks (1) i wymieszają małą ły-
żeczką (8).

Do strzykawki (10) nabierz 7 ml 
roztworu boraksu z pojemniczka 
(6.1) i dodaj do zlewki z klejem (7). 
Dokładnie mieszaj dużą łyżeczką 
(9) – Glutek powinien odklejać się 
od ścianek zlewki. 

• Baw się glutkiem na gładkich powierzch-
niach takich jak stół, plastikowa tacach itp.

• Super glutek daje możliwości różnorod-
nej zabawy sensorycznej. Jest idealnie ela-
styczny i rozciągliwy, zatem możesz go 
ściskać, zgniatać, turlać, rozciągać w nie-
kończące się węże i makarony.

• Możesz przygotować sobie wałeczek 
wraz z foremkami i wykrawać z niego róż-
ne kształty podobnie jak przy zabawie kla-
syczną ciastoliną. Uformuj z niego kulę, 
a zaobserwujesz, że po pozostawieniu jej 
bez dotyku po pewnym czasie glutkowa 
kula rozpłynie się po powierzchni.

• Zacznij wciskać glutka do pudełeczka za-
łączonego do zestawu. Powietrze zgro-
madzone na dnie pojemniczka zacznie wy-
dostawać się na zewnątrz wydając przy 
tym niesłychanie zabawne dźwięki.

• Po zabawie schowaj Glutka do pojemnicz-
ka (6). Zakręć mocno zakrętkę, aby Glu-
tek nie wysechł i nie stracił swoich wła-
ściwości. Pozostały roztwór boraksu moż-
na przechowywać w szczelnie zamkniętym 
pojemniczku i ponownie wykorzystać.

Mimo, że zestawy nie zawierają trujących sub-
stancji zawsze musisz zachować ostrożność. 
Podczas eksperymentowania nie spożywaj ani 
nie próbuj żadnych produktów i składników. 

Jeśli przez przypadek połkniesz któryś ze skład-
ników, przepłucz usta wodą. Jeśli wystąpią ja-
kieś niepokojące objawy weź ulotkę i udaj się 
z nią do lekarza. Zestaw jest nieodpowiedni dla 
dzieci poniżej 3 roku życia. Po przeprowadzo-
nym eksperymencie zawsze umyj ręce.
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W pojemniczku (6.2) odmierz 
50 ml ciepłej wody i przelej ją 
do zlewki z klejem (7). Wymieszaj 
dużą łyżeczką (9). Dodaj brokat 
z kapsułki (4) oraz kolorowe ku-
leczki (5) i wymieszaj.

Do zlewki (7) wlej klej z buteleczki 
(2) i dodaj barwnik (3) według uzna-
nia. Wymieszaj dużą łyżeczką (9). 

Substancją aktywującą niezbędną do stworze-
nia super glutka jest w tym zestawie boran 
sodu zwany potocznie boraksem. 

Boraks jest to związek chemiczny o wszech-
stronnym zastosowaniu m.in. jako środek czysz-
czący, udrażniający oraz preparat wykorzysty-
wany w procesie lutowania i produkcji szkła.

Wyjmij Glutka ze zlewki i ugniataj, 
aż przestanie się kleić do dłoni.
Glutek jest gotowy do zabawy!
Możesz skorzystać z naszych 
podpowiedzi lub wymyśleć wła-
sną zabawę z użyciem glutka.

BAW SIĘ GLUTKIEM 
NA MILION SPOSOBÓW!

Jeśli Glutek nadal mocno się klei 
dodaj jeszcze odrobinę roztworu 
boraksu i zagniataj.

Pamiętaj, że zwiększając ilość 
boraksu sprawiamy że glutek 
gęstnieje. Zatem gdy dodamy za 
dużo boraksu nasza plastyczna 
masa może utracić swoje wła-
sności rozciągające.

Nie zrażaj się porażkami. Eks-
perymentuj i baw się odkrywa-
niem świata. Może się okazać, że 
przez pomyłkę odkryjesz coś zu-
pełnie nowego! :)

RADA:
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