
΄΄Πειραματικά όργανα μεταχειρίηομαι   κακ΄ εκάςτθν εισ τασ παραδόςεισ μου΄΄  
Κ.Μ.Κοφμασ(1777-1836) 

 

ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΕ ΑΠΟΤΝΙΟΤ 
Οι ςυνταγζσ των ομάδων που ςυμμετείχαν ςτο μακθτικό διαγωνιςμό 

παραςκευισ ςαπουνιοφ ςτο ΕΚΦΕ Χανίων το Μαϊο του 2012 

 

1ο βραβείο 
 

Λφκειο: ΓΕΛ Χώρασ φακίων 

Ομάδα:  «Οι φακιανοί»                               

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
 

Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

Τλικά  1) λάδια   :     α) Ελαιόλαδο 150 γρ                            Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα:  

                                    β) Λάδι Καρφδασ 75 γρ α) 2 Κερμόμετρα 

                                    γ) Βοφτυρο Κακάο 30 γρ                       β)  Ηυγό 

                                    δ) Φοινικζλαιο   45 γρ                           γ)  2 δοχεία 

                                                                                                      δ)  Αναδευτιρεσ 

                                                                                                      ε) Καλοφπι- αντικολθτικό χαρτί 

                                                                                                     ςτ) υςκευι κζρμανςθσ 

            2) ΝαΟΘ ποςότθτα  : 42,4 γρ                        

            3) νερό   ποςότθτα  : 114 γρ ( απιονιςμζνο ) 

            4) Άρωμα    

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

1) Λιϊςιμο των ελαίων ςτουσ 40 – 45 βακμοφσ 

2) Διάλυςθ τθσ Βάςθσ ςτο νερό κ  αναμονι εωςότου να πζςει θ κερμοκραςία ςτουσ 40-45 C 

3) Μίξθ των 2 και ανάδευςθ ζωσ να αρχίςει ο ςχθματιςμόσ τθσ ςαπουνόμαηασ 

 

Γ) Βγάηουμε το ςαποφνι μασ από τα καλοφπια και το αφινουμε τουλάχιςτον ζνα μινα να 

ωριμάςει . 

 

Δ) Επικυμοφμε οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ των δειγμάτων μασ να είναι οι εξισ:  

     α) Δροςερό και ξθρό μζροσ     β)  Αεριηόμενο χωρίσ απευκείασ φϊσ 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

2ο Βραβείο 

 

Λφκειο: 3ο Γενικό Λφκειο Χανίων 

Ομάδα: «απουνόπερα»                    

 

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
 

Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

Τλικά  1) λάδι    ποςότθτα: 340g            Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα:   

                                                                                   α) 2 ποτιρια ηζςεωσ 1L 

  2) ΝαΟΘ ποςότθτα: 72g                                      β) 2 ποτιρια ηζςεωσ 500ml 

                                                                                   γ) 2 ποτιρια ηζςεωσ 250ml 

                                                                                   δ) ηυγόσ 

  3) νερό   ποςότθτα 150g                                     ε) λφχνοσ – τρίποδο- πλζγμα 

  4) λάδι καρφδασ 160g                                          η) ςπάτουλα               

  5) αικζριο ζλαιο                                                   θ) αναδευτιρασ 

 

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

1) το ποτιρι των 500ml ηυγίηουμε 150g H20 και διαλφουμε προςεκτικά 72g ΝaOH. 

Κρυϊνουμε το διάλυμα  

2) το ποτιρι του 1L ηυγίηουμε 340g λάδι. Σο κερμαίνουμε λίγο. ε ποτιρι 500ml 

κερμαίνουμε λίγο νερό και τοποκετοφμε μζςα το λάδι καρφδασ ϊςπου να γίνει υγρό και το 

ανακατεφουμε με το υπόλοιπο λάδι. 

3) το λάδι προςκζτουμε ςιγά-ςιγά το διάλυμα NaOH με ςυνεχι ανάδευςθ. το τζλοσ 

προςκζτουμε το αικζριο ζλαιο, αναδεφουμε λίγο και το μίγμα χφνεται ςτα καλοφπια.  

Γ) Θζλουμε να βγεί το ςαποφνι μασ από το καλοφπι του μετά από μια βδομάδα και να 

αφεκεί να ωριμάςει τουλάχιςτον ζνα μινα. 

 

Δ) Επικυμοφμε οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ των δειγμάτων μασ να είναι οι εξισ:  

    Αποκικευςθ ςε χϊρο ςκιερό και χωρίσ ρεφματα αζρα 

 

Ε) ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

Ζχουμε κάνει υπερλίπανςθ 5% 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

3ο Βραβείο 
 

Λφκειο: ΕΠΑΛ Ελ.Βενιηζλου 

Ομάδα: « απουνόπαιδα»           

          

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
 

Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

Τλικά                                                         Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα:  α)ηυγόσ    

 1)   ποςότθτα  λάδι  ελαιόλαδο  400gr       

2) ΝαΟΘ ποςότθτα 53gr            β)ξφλινοσ αναδευτιρασ γ)ποτιρια ηζςθσ  δ)καλοφπια                  

3) νερό   ποςότθτα 133gr     

4)αικζριο ζλαιο από ςταφφλι και καρφδι                  

 

 

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

1)Ηυγίηουμε τισ παραπάνω ποςότθτεσ  ςτα ποτιρια ηζςθσ.(Προςζχουμε ςτο ηφγιςμα). 

2)Προςοχι!!! Φτιάχνουμε το διάλυμα καυςτικοφ νατρίου προςκζτοντασ το καυςτικό νάτριο 

ςτο νερό .ΠΟΣΕ ΣΟ ΑΝΑΠΟΔΟ .Φοράμε γάντια και προςζχουμε να μθν πιτςιλιςτοφμε γιατί 

είναι καυςτικό. 

3)Αφινουμε το διάλυμα του καυςτικοφ νατρίου να κρυϊςει. 

4)Προςκζτουμε αργά το διάλυμα καυςτικοφ νατρίου ςτο ελαιόλαδο(όχι το αντίκετο) 

Και ανακατεφουμε ςυνζχεια. 

5)Ανακατεφουμε το μίγμα μζχρι να πιξει ελαφρά περίπου (10 λεπτά) 

6)Προςκζτουμε το αικζριο ζλαιο και ςυνεχίηουμε το ανακάτεμα μζχρι να πιξει πιο πολφ 

(περίπου 15 λεπτά) 

7)Γεμίηουμε τα τζςςερα καλοφπια μασ. 

 

Γ) Θζλουμε να βγεί το ςαποφνι μασ από το καλοφπι του μετά από δυο εβδομάδεσ 

Δ) Επικυμοφμε οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ των δειγμάτων μασ να είναι οι εξισ:  

     α)Σοποκετοφμε το ςαποφνι ςε ηεςτό και αςφαλζσ μζροσ 

     β)Σο ςαποφνι μασ κα είναι ϊριμο και κα ζχει πζςει το ph του ςε 3-4 βδομάδεσ 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

Λφκειο: ΕΠΑΛ Ακρωτθρίου 

Ομάδα: «Soap Masters 

 

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

Τλικά:  1) 600 gr λάδι             

             2) 100 gr ΝαΟΘ                                             

             3) 450 gr νερό        

4) λίγεσ ςταγόνεσ αικζριο ζλαιο  με άρωμα τθσ αρεςκείασ 

μασ(γιαςεμί)              

Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα:   

α) κερμόμετρο     ε) γκαηάκι 

β) ηυγαριά      ςτ) καλοφπια 

γ) γυάλινο δοχείο για το νερό    θ) γάντια 

δ) ζνα δοχείο για τθν ανάδευςθ   κ) αναδευτιρασ   

 

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

1)Ηυγίηουμε τα υλικά που κα χρειαςτοφμε. 

2)Ρίχνουμε ςιγά-ςιγά το ΝαΟΘ ςτο νερό ανακατεφοντασ ςυνεχϊσ μζχρι 

αυτό να διαλυκεί. 

3)Ηεςταίνουμε το λάδι ςτουσ 35οC. 

4) όταν θ κερμοκραςία του διαλφματοσ ΝαΟΘ πζςει ςτουσ 35-40ο C 

αναμειγνφουμε όλα τα υλικά. 

5) Ανακατεφουμε ςυνεχϊσ και 

προςκζτουμε μερικζσ ςταγόνεσ 

αικζριο ζλαιο. 

6) Μόλισ πιξει βάηουμε το 

υλικό ςτα καλοφπια 

προςζχοντασ να μθ μείνουν 

κενά. 

7) Μετά από 3-4 θμζρεσ βγάηουμε τα ςαποφνια μασ από τα καλοφπια 

και τα αφινουμε για   2 μινεσ 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

 

Λφκειο: 4o Γ.Λφκειο Χανίων 

Ομάδα:  «Οι Αςυναγώνιςτοι» 

 

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
 

Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

Τλικά  1) λάδι    ποςότθτα    33 ml             

            2) ΝαΟΘ ποςότθτα     5,1gr                                                

            3) νερό   ποςότθτα      5,1gr     26ml 

            4)  άρωμα                

  

Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα:  

 α) 2 ογκομετρικοί κφλινδροι 100 ml 

  β) ποτιρι ηζςεωσ  250 ml 

  γ) γυάλινθ ράβδοσ ανάδευςθσ 

 δ) υδροβολζασ 

 ε) ηυγόσ 

 

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

1)Διαλφουμε το ΝαΟΘ με νερό και το αφινουμε να κρυϊςει ςτθ κερμοκραςία δωματίου 

2)Προςκζτουμε το λάδι ςιγά-ςιγά και ανακατεφουμε ςυνεχϊσ μζχρι να ομογενοποιθκεί 

3)Σο βάηουμε ςε φόρμα και το αφινουμε να ωριμάςει 

 

Γ) Θζλουμε να βγεί το ςαποφνι μασ από το καλοφπι του ςτισ (θμερομθνία)      18-5-2012 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

Λφκειo : Bάμου 

Ομάδα:  «Σα κορίτςια από το Βάμο» 

 

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
 
Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

                                                                      Τλικά:                                                      

1)  300g  ιάδη                                                      4) αηζέξην έιαην  (+)                                              

2)  50g  NaOH                                                      5) ρξώκα δαραξνπιαζηηθήο (+)                             

3) 150g λεξό απεζηαγκέλν                              6) απνμεξακέλα βόηαλα (+)                                                         

        

                                             Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα: 

Πνηήξη δέζεωο 1L Πιαζηηθό δνρείν αλάκημεο (+) 

 Πνηήξη δέζεωο 250mL ειεθ. κάηη ή θακηλέην 

2 Πνηήξηα δέζεωο 100mL πδξνβνιέαο 

Καηζαξόια  (+) Ζειαηίλα  (+) 

Ζπγό (+) Πεηζέηα   (+) 

θνπηάια  πνδηά 

γπάιηλε ξάβδν Γπαιηά αζθαιείαο 

θνπηάιη-ζπάηνπια πιαζηηθά γάληηα 

ζεξκόκεηξν  

 

Κα φζρουμε εμείσ ότι ζχει (+). 

                                                                                                                                                                                    

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

 

1) Φοράμε ποδιά, πλαςτικά γάντια και γυαλιά αςφαλείασ.  

 

2) Ηυγίηουμε το νερό ,το ΝαΟΘ και  το λάδι. 

 Βάηουμε το ποτιρι ηζςεωσ 1L πάνω ςτθ ηυγαριά και μθδενίηουμε τθν ζνδειξθ (άρα 

παίρνουμε το κακαρό βάροσ χωρίσ το απόβαρο). Ηυγίηουμε 150g απεςταγμζνο 

νερό. 

 

 Βάηουμε ζνα μικρότερο ποτιρι ηζςεωσ  ςτο ηυγό, και μθδενίηουμε τθν ζνδειξθ. 

Ηυγίηουμε προςεκτικά 50g NaOH. 

 

 Βάηουμε μια κατςαρόλα ςτο ηυγό και μθδενίηουμε τθν ζνδειξθ. Ηυγίηουμε 300g 

λάδι. 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

 

 

2) Φτιάχνουμε το διάλυμα καυςτικοφ νατρίου. 

Προςκζτουμε αργά- αργά το καυςτικό νάτριο ςτθν κανάτα με το νερό. Ανακατεφουμε με 

γυάλινθ ράβδο. Προςοχι να μθν πιτςιλιςτοφμε : Είναι καυςτικό !!!  

Προςοχι: Πάντα προςκζτουμε το καυςτικό νάτριο ςτο νερό λίγο - λίγο, προςζχοντασ να μθν 

ειςπνζομαι τα αζρια που αναδφονται. Ποτζ το νερό ςτο καυςτικό νάτριο!!! Εάν γίνει αυτό 

τότε κα ζχουμε ζκρθξθ  !!!  

 

3)Παρακολουκοφμε τθ κερμοκραςία του διαλφματοσ ΝaOH. 

Θ διάλυςθ του NaOH ςτο νερό είναι εξϊκερμο φαινόμενο. Με το κερμόμετρο, μετράμε τθ 

κερμοκραςία του διαλφματοσ, θ οποία είναι γφρω ςτουσ 70oC. Περιμζνουμε να κατζβει θ 

κερμοκραςία και να γίνει 38οC, ϊςτε να αναμίξουμε με το λάδι. 

 

4) Ηεςταίνουμε το λάδι. 

ε καμινζτο ηεςταίνουμε το λάδι, ϊςτε τθ ςτιγμι τθσ ανάμειξθσ με το δ/μα NaOH να ζχουν 

ίδια κερμοκραςία, δθλ. 38oC. Μόλισ τα δφο υγρά αποκτιςουν τθν ίδια κερμοκραςία, 

γίνεται θ ανάμειξθ. 

 

5) Προςκζτουμε το δ/μα NaOH ςτο λάδι. 

Προςκζτουμε αργά-αργά το δ/μα ΝaOH ςτθν κατςαρόλα με το λάδι, ανακατεφοντασ 

ςυνεχϊσ. Αμζςωσ το λάδι κα χάςει τθ διαφγειά του και κα πάρει κολι χροιά. Αφοφ 

προςκζςουμε όλο το διάλυμα, αφινουμε το δοχείο που το περιείχε και ετοιμαηόμαςτε για 

τθν ανάδευςθ. 

 

6) Ανακατεφουμε πλιρωσ τα ςυςτατικά του μίγματοσ. 

 Αφοφ ενϊςουμε το καυςτικό νάτριο με το λάδι μασ, θ χθμικι αντίδραςθ ξεκινά, οπότε 

εμείσ πρζπει να αρχίςουμε τθν ανάδευςθ με ςτακερό ρυκμό. υνεχίηουμε,  ζωσ ότου το 

μίγμα ομογενοποιθκεί πλιρωσ, οπότε πλθςιάηουμε ςτθ φάςθ δθμιουργίασ ίχνουσ. Αυτι 

είναι θ αρχι του το τελικοφ ςταδίου που με τθ χειροκίνθτθ μζκοδο  χρειάηεται ωσ και μια 

ϊρα. 

 

7) Προςκζτουμε αρωματικά. 

Μόλισ το μίγμα ομογενοποιθκεί και πριν γίνει πολφ πθχτό προςκζτουμε 20 ςταγόνεσ 

αικζριο ζλαιο.  

 

8) Προςκζτουμε αποξθραμζνα πζταλα 

 

9) Προςκζτουμε χρώμα. 

10)  Χφνουμε το μίγμα ςτα καλοφπια. 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

 Ζχουμε ςχεδόν τελειϊςει. Ιρκε θ ϊρα να γεμίςουμε τα καλοφπια μασ. Φροντίηουμε το 

μίγμα να απλϊνεται ομοιογενϊσ μζςα ςτο καλοφπι και με τθ ςπάτουλα εξομαλφνουμε τθν 

επιφάνεια του μίγματοσ μζςα ςτο καλοφπι. Χτυπάμε λίγο το καλοφπι ϊςτε να φφγει ο 

αζρασ που ίςωσ ζχει εγκλωβιςτεί. 

11) Αποκθκεφουμε το ςαποφνι. 

Θ αποκικευςθ γίνεται  ςε ηεςτό και αςφαλζσ μζροσ ϊςτε να αρχίςει να ωριμάηει. 

Σοποκετοφμε πρϊτα μια ηελατίνα και μετά μια πετςζτα γφρω από το καλοφπι ϊςτε να το 

κρατάει ηεςτό και να προχωράει θ ςαπωνοποίθςθ ςωςτά. 

12) Κακαρίηουμε τα εργαλεία . 

 Φπιάζζνπκε ηα πιηθά καο θαη θαζαξίδνπκε ηα δηάθνξα εξγαιεία καο, θνξώληαο αθόκα ηα 

πξνζηαηεπηηθά γάληηα θαη ηα γπαιηά καο, θαζώο ηα ππνιείκκαηα είλαη θαπζηηθά . 

 

Γ) Θζλουμε να βγεί το ςαποφνι μασ από το καλοφπι του περίπου 48 ώρεσ μετά τθν 

παραςκευι του. 

 

 

Δ) Επικυμοφμε οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ των δειγμάτων μασ να είναι οι εξισ:  

Α) Θ ωρίμανςθ του ςαπουνιοφ μασ, πρζπει να γίνει ςε ςτεγνό χϊρο, περίπου για 4 

εβδομάδεσ, αφινοντασ τον αζρα να κυκλοφορεί ελεφκερα. ε αυτό το διάςτθμα το 

ςαποφνι ςκλθραίνει, χάνει υγραςία και προχωράει θ ςαπωνοποίθςθ.     

 

Β) Δεν πρζπει να αποκθκευτεί ςε κρφο μζροσ αλλά ςε κανονικι κερμοκραςία, ϊςτε να μθν 

παρατθρθκεί υγραςία ςτθν επιφάνεια του ςαπουνιοφ. 
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ΕΚΦΕ ΧΑΝΛΩΝ 

Λφκειο: Εκκλθςιαςτικό Λφκειο   

Ομάδα: «Οι Αρωματικοί» 

 

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
 

Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 

Τλικά 

 1) λάδι    ποςότθτα                        238g 

2) ΝaΟΘ ποςότθτα                           75,5g   

3) νερό  απιονιςμζνο ποςότθτα      204g     

 4) λάδι καρφδασ                               88g.                   

 5) λάδι ελίνου τςουνάτο              195g 

 6) βοφτυρο του κακάο                      14 g 

7) φφκια, ποςότθτα κατ’ εκτίμθςθ. 

 

 

Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα: 

α) Ηυγόσ 

β) Θερμόμετρο 

γ) μπρίκι 

δ) πλαςτικό Δοχείο. 

ε) καλοφπια 

ςτ)κουτί για  τα καλοφπια 

η) μεμβράνθ  διαφανισ τροφίμων 

θ) φφλλο πλαςτικοφ 

κ) χαρτόνι 

ι) πετςζτα. 

                                                                    

 

 Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 

1) Ηφγιςθ νεροφ 

2) Ηφγιςθ ΝαΟΘ 

3)Ηφγιςθ ςτερεϊν λιπαρϊν υλϊν 

4)Ηφγιςθ υγρϊν λιπαρϊν υλϊν 

5) Διάλυςθ ΝαΟΘ  

6)Κζρμανςθ λιπαρϊν υλϊν με ανάδευςθ για λιϊςιμο των ςτερεϊν 

7)Προςκικθ του διαλφματοσ ΝαΟΘ ςτο μείγμα των λιπαρϊν ςε   μζτρια Κερμοκραςία ( 40-

60ο C) 

8)Ανάδευςθ 

9) Προςκικθ φυκιϊν 
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10) υνζχιςθ Ανάδευςθσ 

11) Σοποκζτθςθ ςτα καλοφπια. 

12) κζπαςμα με μεμβράνθ, χαρτόνι ,φφλλο πλαςτικοφ, πετςζτα. 

 

Γ) Θζλουμε : μετά από μια εβδομάδα να αφαιρεκεί θ μεμβράνθ και 

    να βγεί το ςαποφνι μασ από το καλοφπι του μετά από 20 μζρεσ. 

  

Δ) Επικυμοφμε οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ των δειγμάτων μασ να είναι οι εξισ:  

     α) να τοποκετθκοφν  αντιςτραμμζνα ςε χαρτόνι και  να καλυφτοφν με χαρτί κουηίνασ. 

     β)αποκικευςθ ςε ςκιερό μζροσ, αεριηόμενο και κατά προτίμθςθ το δυνατό ςε δροςερό   

μζροσ 
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Λφκειο:  ΓΕΛ Παλαιόχωρασ 

Ομάδα: «Επιχείρθςθ κακαρά χζρια» 

 

Θ ΤΝΣΑΓΘ ΜΑ 
Α) Σι χρειαηόμαςτε αναλυτικά: 
Τλικά  1) λάδι    ποςότθτα 300 g                Όργανα-ςυςκευζσ – διάφορα:   

            2) ΝαΟΘ ποςότθτα 38,55 g                               α) θλεκτρονικόσ ηυγόσ 

            3) νερό   ποςότθτα 94,68 g                                β) ποτιρια ηζςεωσ μεγάλα  

            4) κακάο                                                                γ) μεταλλικό δοχείο ψφξθσ 

            5) κανζλλα                                                            δ) πλαςτικά κουτάλια  

            6) ξφςμα πορτοκαλιοφ                                       ε) γυάλινεσ ράβδοι 

                                                                                ςτ) υδροβολζασ με απεςτ. νερό 

                                                                                            η) κερμόμετρα 

                                                                                            θ) ξφλινοι αναδευτιρεσ 

                                                                                 κ) καλοφπια με λαδόκολλα 

                                                                                            ι) βαηελίνθ 

Β) Σα βιματα που κα ακολουκιςουμε είναι: 
1) Ηυγίηω το NaOH (38,55 g) 

2) Ηυγίηω το νερό (94,68 g) 

3) Αναμειγνφω με προςοχι 

4) Κρυϊνω – κερμομετρϊ 

5) Ηυγίηω το λάδι (300 g) 

6) Κερμομετρϊ λάδι και μείγμα νεροφ-NaOH 

7) Όταν αποκτιςουν τθν ίδια κερμοκραςία (<40 οC) προςκζτω ςταδιακά ςε μικρζσ 

ποςότθτεσ τα μείγμα NaOH-νεροφ ςτο λάδι 

8) Αναδεφω μζχρι να αφινει γραμμι (ίχνοσ) 

9) Προςκζτω τα υπόλοιπα υλικά ( κανζλλα, κακάο, ξφςμα πορτοκαλιοφ) 

10) Σοποκετϊ ςτα καλοφπια 

Γ) Θζλουμε να βγεί το ςαποφνι μασ από το καλοφπι του ςτισ 

(θμερομθνία) 16-5-2012 (ζπειτα από τζςςερα 24ωρα) 

Δ) Επικυμοφμε οι ςυνκικεσ αποκικευςθσ των δειγμάτων μασ να είναι 

οι εξισ:  
     α) Πάνω ςε εφθμερίδεσ, κόλλεσ Α4 ι λαδόκολλεσ 

     β) ε ςκιερό μζροσ ςκεπαςμζνα με εφθμερίδεσ, κόλλεσ Α4 ι λαδόκολλεσ 

     γ) ε μζροσ που αερίηεται αρκετά, ξθρό και δροςερό 

Ε) ΠΙΘΑΝΕ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 
    Πικανόν να χρειαςτεί να κοπεί ςτθ μζςθ θ κάκε μία από τισ δφο ράβδουσ όταν βγουν από 

το καλοφπι.                                  


