
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PIASEK KINETYCZNY W WIADERKU 2KG 

PIASKOWNICA + 16 FOREMEK 

 
PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek: 5+ 

• Waga całkowita: 2 kg 

• Wymiary piaskownicy: 56 cm x 40 cm  

Zawartość zestawu:  

• Piasek kinetyczny 2kg 

• 16 plastikowych foremek 

• Pompkę 

• Nadmuchiwaną piaskownicę o wymiarach 56 cm x 40 cm  



KORZYSTANIE Z PRODUKTU 

Dzięki zastosowaniu technologii łączącej piasek z polimerem produkt jest 

niesamowicie prosty w użyciu. Ziarenka łączą się do siebie bez użycia wody, dzięki 

czemu zabawa nie wymaga specjalnego przygotowania! Dodatkowo, ziarenka nigdy 

nie rozsypują się, zawsze pozostając w nadanej im formie. Możesz tworzyć wszystko, 

co podpowie Ci wyobraźnia. Formuj je za pomocą palców lub foremek znajdujących 

się w zestawie!  

Przed rozpoczęciem zabawy zaleca się napompowanie maty, dzięki czemu 

sprzątnięcie piasku okaże się dużo łatwiejsze.  

Cechy produktu:  

• Piasek składa się w 98% z piasku i 2% z magii. 
• Nie traci właściwości plastycznych, nie wysycha ani nie twardnieje. 
• Zapewnia łatwe czyszczenie rączek po zakończonej zabawie. 
• Łatwe modelowanie, ugniatanie. 
• Jest nieszkodliwy dla dzieci, ponieważ jest wykonany z naturalnych 

składników. 
• Nie przykleja się do rąk i nie kurzy się z niego podczas użycia, po skończonej 

zabawie można go bez problemu zmyć wodą. 
• Z piasku można stworzyć co tylko się chce, wystarczy użyć wyobraźni, nie 

potrzeba do niego wody. 
• Tworzenie różnych form poprawia zdolności twórcze oraz umiejętności 

ekspresyjne. 

OSTRZEŻENIA 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej piątego roku życia.  

2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić 

ryzyko zadławienia.  

3. Produktu nie należy wkładać do buzi i innych otworów ciała.  

4. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

5. Należy pilnować, aby dziecko nie spożywało produktu.  

6. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.  

7. Produkt należy przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła, takich jak 

piecyki gazowe i elektryczne.  

8. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady, 

zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.  

9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości.  
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