
Producttips 

Startset Gietzeep 
Hoe giet ik zeep? 

1. Vul de pan van de Mini-Bain 1000 met water (ca. 5 cm). 
 
2. Zet de zeepvormen klaar. De vormen moeten schoon en 
droog zijn, eventueel eerst reinigen met heet water. 2-delige 
mallen goed sluiten door de rand stevig in de groef te 
drukken. 
 
3. Snijd van het blok gietzeep, met een mes of spatel, kleine 
stukjes en vul daarmee de kan van de Mini- Bain. 
 
4. Zet de kan in de Mini-Bain en verwarm de zeep voorzichtig tot maximaal 65°C. Controleer de temperatuur met een 
thermometer! 
 
5. Voeg als de zeep helemaal gesmolten is kleur en geur toe volgens recept en roer even door. 
 
6. Giet nu de vloeibare zeep voorzichtig in de kunststof mallen. Als u decoraties wilt ingieten de mal eerst tot de helft vullen 
en als er een dunne film op de zeep is ontstaan, het voorwerp erop leggen. Giet nu zeep op tot het voorwerp er net onder 
staat, wacht weer tot de zeep wat vaster geworden is en vul de mal helemaal vol. 
 
Let op! 
Test de in te gieten decoraties eerst op hittebestendigheid en gebruik geen voorwerpen die 
verwondingen kunnen veroorzaken, foto's of afbeeldingen eerst plastificeren. 
 
7. Na afkoeling laat de zeep zich gemakkelijk lossen uit de vorm. 
 
Tip: Na een uur in de diepvries of koelkast gaat het lossen nog beter. 
 
8. Bij 2-delige vormen ontstaat een velletje bij de naad. Dit laat zich gemakkelijk afwrijven of met een mes afschaven. 
 
9. Laat de zeepstukken onder een doek overnacht uitwasemen en verpak de zeepstukken dan in folie. 
 
Recepten voor gietzeep 

De hoeveelheden kleur en geur laten zich het beste afmeten met de handige maatlepel set van 
Gildewerk maar u kunt ook gebruik maken van theeof eetlepels. De.kleuren zijn onderling 
mengbaar. We hebben een kleur gekozen die naar ons idee goed bij de geur past. Het staat u 
natuurlijk vrij om daarvan af te wijken. 
 
Gebruik alleen de grondstoffen van Gildewerk omdat alleen die gegarandeerd geschikt zijn 
voor zeep. 
 
Peche 
•  Gietzeep, 1 kg (1000 ml) � 
•  Parfumolie Peche, 2 eetlepels (ca. 30 ml) � 
•  Vloeibare kleurstof rood, 1 theelepel (ca. 1,25 ml) 

 
Chevrefeuille � 

•  Gietzeep, 1 kg (1000 ml) � 
•  Parfumolie Chevrefeuille, 2 eetlepels (ca. 30 ml) � 
•  Vloeibare kleurstof geel, 2 theelepels (ca. 2,5 ml) 

 
Jasmin 

•  Gietzeep, 1 kg (1000 ml) � 
•  Parfumolie Jasmin, 2 eetlepels (ca. 30 ml) � 
•  Vloeibare kleurstof blauw, 4 theelepels (ca. 5 ml) 

 



Let op! Parfumolie kan de mallen aantasten. 
 
Waarschuwing: 
•  Zeep nooit opeten � 
•  Oppassen voor oververhitting, temperaturen boven de 65°C kunnen schade aan de mallen 
veroorzaken. 
•  Gebruik een (elektrische) kookplaat en nooit open vuur of een magnetron vanwege de 
mogelijkheid tot zelfontbranding boven 180°C. � 
•  Gebruik alleen producten van deze set; alleen deze zijn getest voor het maken van zeep. � 
•  Buiten bereik van kinderen houden. � 
•  Alleen onder toezicht van volwassene gebruiken.  
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