Producttips
Hoe meng ik mijn eigen
zeepkleur?
In de natuur zijn alle kleuren opgebouwd
uit rood, geel en blauw. De kleuren
groen, oranje en paars en alle andere
kleuren zijn combinaties daarvan:
Oranje = rood + geel
Groen = geel + blauw
Paars = blauw + rood
Daarnaast zijn er nog wit en zwart.

Opake kleuren
Gildewerk levert standaard de basiskleuren rood, roze, geel en blauw, diverse combinatiekleuren,
zwart, wit en naturel. De kleuren zin onderling mengbaar. Daardoor kan men naar eigen smaak en
inzicht andere kleuren mengen.
Hier een paar tips die daarbij kunnen helpen:
Groen: toevoeging van geel maakt groen lichter, toevoeging van blauw maakt donkerder.
Oranje: toevoeging van geel maakt oranje lichter, toevoeging van rood maakt donkerder.
Paars: toevoeging van roze geeft een roodachtig paars, toevoeging van blauw geeft blauw-paars.
Aan zeepnoedels wordt naast de kleur meetal ook opaak wit toegevoegd.
Wil men zeepstukken tomatenrood, fel pink, zwart of appelgroen kleuren, mag men geen wit
toevoegen.

Transparante kleuren
Voor vloeibare zepen levert Gildewerk een regenboog aan transparante kleurstoffen die men op
dezelfde manier als de opake kleurstoffen kan mengen. Wil men vloeibare zepen een diepere, meer
donkere kleur geven, kan men enkele druppels (!) opake kleurstof toevoegen. Doe dit met beleid,
alleen dan zal de kleur transparant blijven. Voegt men teveel opake kleur toe zal deze naar de
bodem van de flesjes zinken.

Gietzeep inkleuren
Voor gietzeep kan men beide soorten kleurstoffen gebruiken. Met transparante kleurstof blijft de
zeep doorschijnend, met opake kleurstof wordt de zeep ondoorzichtig. Met een combinatie van
opaak wit en transparante kleurstof krijgt men pasteltinten.

Tip: noteer altijd uit welke kleuren en hoeveelheden uw eigen combinatie kleur is
opgebouwd.

Eigen kleuren en zeepkwaliteitssysteem
Bent u geabonneerd op het zeepkwaliteitssysteem, vergeet dan niet alle kleuren waaruit uw kleur is
opgebouwd in het labelmaker programma met de juiste hoeveelheden aan te geven.

