
Bedankt voor je bestelling!
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DIY: zeep maken
Let’s get started! Wat leuk dat jij aan de slag wil gaan met het
maken van je eigen zeep. Om je een handje te helpen kun je in
deze gebruiksaanwijzing een aantal handige tips en tricks
vinden.

 Smelten
De eerste stap naar het maken van je eigen zeep is het smelten
van de Zenicolor gietzeep. Deze gietzeep kan op twee
verschillende manieren worden gesmolten: au bain-marie of in
de magnetron. Voordat je aan de slag kunt gaan met het
smelten van de gietzeep zijn er een aantal belangrijke punten
om rekening mee te houden.  

De juiste temperatuur 
De gietzeep van Zenicolor smelt bij een temperatuur tussen de
70 en 75˚C. Bij het smelten van de gietzeep is het belangrijk
om oververhitting te voorkomen. De gietzeep kan namelijk zijn
kwaliteit verliezen wanneer deze tot boven de 80˚C wordt
verhit. Verhit de zeep niet hoger dan 80˚C! In het geval je
de gietzeep verwarmt tot over het kookpunt kunnen er zelfs
gevaarlijke situaties ontstaan.
Let op: Er zijn veel verschillende soorten gietzeep te vinden op
de markt, per soort gietzeep kan de juiste smelttemperatuur
verschillen. Lees daarom altijd goed de verpakking of
gebruiksaanwijzing van de gietzeep die je gaat gebruiken.

Au bain-marie
Au bain-marie betekent ‘waterbad’ in het Nederlands en is een
oude techniek die gebruikt kan worden om gietzeep geleidelijk
te verwarmen. Met deze techniek heb je meer controle over
het smeltproces waardoor oververhitting en verlies van
kwaliteit kan worden voorkomen. 
Hoe ga je aan de slag?  Snijd eerst de gietzeep in blokjes van
1 tot 3 centimeter. Vul vervolgens een pan met een laagje
water (3-4 cm) en breng het water aan de kook. Zet het fornuis
daarna op een laag vuurtje. Vul een vuurvaste kom met de in
stukjes gesneden gietzeep en plaats de kom vervolgens op de
pan. Belangrijk: de kom mag het water niet raken. Laat de
gietzeep geleidelijk smelten en roer regelmatig goed door.

Magnetron
Wil je tijd besparen? De gietzeep kan ook gemakkelijk
gesmolten worden in de magnetron.
Hoe ga je aan de slag? Snijd eerst de gietzeep in blokjes van
1 tot 3 centimeter en plaats deze in een schaal die geschikt is
voor de magnetron. Verwarm de gietzeep vervolgens binnen 1
tot 3 minuten in de magnetron, zorg ervoor dat de magnetron
niet hoger is ingesteld dan 50-70% van het maximale
vermogen Watt. Nog niet volledig gesmolten? Roer dan de
gietzeep goed door en plaats nogmaals terug in de magnetron.
Het zal een beetje zoeken zijn hoelang het duurt voordat de
gietzeep is gesmolten, dit hangt namelijk af van het ingestelde
vermogen Watt en de werking van je magnetron.   

 
Personaliseren  
Na het smelten van de gietzeep begint het leuke werk: tijd om
je zeep te personaliseren. Je kunt eindeloos variëren met het
toevoegen van geuren, kleuren en decoratie om zo je zeep
samen te stellen.
Geur: het enige wat je nodig hebt om je zeep een heerlijke
geur te geven zijn een aantal druppels geurolie. Voeg je
favoriete geurolie toe aan de gesmolten zeep en roer goed
door.
Kleur: een wit zeepje is ook maar zo saai, gelukkig kun je de
zeep met een paar druppels kleurstof een prachtig kleurtje
geven. Voeg de gekozen kleurstof toe aan de gesmolten zeep
en roer goed door. Gebruik je de Zenicolor 5 zeep-
kleurstoffen? Lees de instructies op de verpakking.
Decoratie: wil je nog meer uitpakken? Geef je zeep dan een
decoratieve touch met bijvoorbeeld gedroogde bloemen of
glitters. Zorg dat de decoratie gelijkmatig verdeeld is over de
zeep.

 
Gieten en stollen
Na het smelten en personaliseren is het tijd om de zeep vorm
te geven en in de zeepmal te gieten. Na het gieten zal de zeep
moeten afkoelen en stollen. Hiervoor heb je wel even geduld
nodig, meestal duurt het stolproces 1 tot 3 uur. Hoelang het
proces precies in beslag neemt is afhankelijk van hoe vol de
zeepmal is gevuld. Dan is het moment van waarheid daar, tijd
om de zeep uit zijn mal te halen. Gaat dat niet zo soepel? Leg
de zeepmal dan eerst even in de koelkast, dat zal het een stuk
gemakkelijker maken.

Er blijft er nog maar één ding over om te doen: genieten van je
homemade zeep! Helaas kan het gebeuren dat je zeep gaat
zweten, er zullen dan kleine druppeltjes zichtbaar zijn.
Zenicolor is een van de beste gietzeep op de markt en is zo
goed als zweetvrij, dit zal dus niet zo snel voorkomen. Als het
toch gebeurt kun je de zeep droogdeppen met wat
keukenpapier en een aantal uur op een andere plek
neerleggen.

 


