
 

Check GEBRUIKSAANWIJZING STARTERS PAKKET BADKAVIAAR 
 Gebruiksaanwijzing + checklist  

 1 kg badkaviaar - wit - zonder geur of badzout naar keuze………………………………… 

 50 gram Natriumbicarbonaat - ZOU06 (Sodium Bicarbonaat) 

 Cosmetische kleurstof op waterbasis -  donker rood - 10 ml 

 Cosmetische kleurstof op waterbasis -  geel - 10 ml 

 Cosmetische kleurstof op waterbasis - blauw - 10 ml 

 Geurolie voor gietzeep -  10 ml  → keuze 1………………………………………………… 

 Geurolie voor gietzeep -  10 ml  → keuze 2………………………………………………… 

 Geurolie voor gietzeep -  10 ml  → keuze 3………………………………………………… 

 Plastic mengbeker met handvat en maataanduiding - 250 ml 

 Plastic mengbeker met handvat en maataanduiding - 1 liter 

 2 houten roerlepels 

 
 

Benodigdheden: 

 
- De te maken hoeveelheid badkaviaar of badzout 

- Een grote mengbeker voor badkaviaar (1 liter) 

- Een kleine mengbeker voor Natriumbicarbonaat (250 ml) 

- Een roerlepel 

- De nodige hoeveelheid Natriumbicarbonaat (25 - 50 gram per kg) 

- Cosmetische kleurstof op waterbasis voor de gewenste kleursterkte (0,5%-1,0%) 

- Geurolie voor gietzeep voor gewenste geursterkte (30 tot 60 druppels per kg) 

 

Gebruiksaanwijzing: 
 

 

- Doe de te maken hoeveelheid badkaviaar of badzout in de grote mengbeker. 

Mochten er korreltjes aan elkaar kleven dan kunnen deze van elkaar geknepen 

worden. 
 

- Doe de nodige hoeveelheid Natriumbicarbonaat in de kleine mengbeker. 
 

- Voeg druppelsgewijs de cosmetische kleurstof toe en roer deze goed door. 
  

- Eventueel herhalen tot de voorgenomen kleursterkte is bereikt.  
 

- Let op! De kleur van de Natriumbicarbonaat moet altijd enkele tinten 

donkerder zijn dan de te maken kleur. 
 

- Blijf doorroeren totdat het mengsel een mooie egale kleur heeft bereikt. 
  

- Voeg de gekleurde Natriumbicarbonaat bij de nog witte badkaviaar of zout. 

 

- Roer alles goed door tot de kleur volledig opgenomen is door de badkaviaar. 

Let hierbij op dat ook de korrels op de bodem van een kleur zijn voorzien. 
 

- Voeg vervolgens de nodige hoeveelheid geurolie toe.  

 

- Roer het geheel nog eens goed door. Klaar is badkaviaar! 

 

- Kleurentip!   Rood + geel = oranje 

 Blauw + rood = paars 

 Blauw + geel = groen 
 

 

 

 

 

 
 


