Tietoa BioBeads helmistä
Tausta

Vuonna 1958 Munkplast AB aloitti NABBI-putkihelmien valmistuksen Munka Ljungbyssä, jolloin materiaali oli
PVC-muovia. 90-luvun alussa tuotanto siirrettiin Uppsalaan ja materiaali korvattiin polyeteenillä (PE), jota pidettiin
tuolloin ympäristöystävällisimpänä vaihtoehtona.

Kestävä ja paikallisesti tuotettu

Nyt, 30 vuotta myöhemmin, muutamme valmistusmenetelmiämme voidaksemme tuottaa samat klassiset putkihelmet
ja putkihelmilevyt, ero on, että ne on valmistettu biopohjaisesta materiaalista Biodolomer.NABBI BioBeads vastustaa
ilmaston lämpenemistä käyttämällä Ruotsissa tuotettua Biodolomer-materiaalia, joka perustuu uusiutuvista lähteistä,
kuten ruis, vehnä, ohra, kasviöljy, kalsiumkarbonaatti ja maitohappo, tuotetuista raaka-aineista, jotka lisätään
biohajoavaan polyesteriin kompostoituvaksi polymeeriksi.
Putkihelmiin ja piikkilevyihin käytetty materiaali Biodolomeeri on samaa raaka-ainetta, jota käytetään kompostoitavien
kantokassien tuottamiseen, ja tätä tarkoitusta varten materiaalin valmistaja on suorittanut LCA: n (EURO-elinkaarianalyysi).
Tämä elinkaarianalyysi osoittaa, että materiaalilla on pienempi ympäristövaikutus kuin paperilla maapallon
lämpenemisen (GWP) ja CO2-vaikutuksen suhteen ilmakehäämme.

Myrkyttömät ja turvalliset tuotteet

NABBI BioBeads valmistetaan ja pakataan tehtaallamme Uppsalassa. Putkihelmissä ja helmilevyissä ei ole ftalaatteja,
PBA: ta ja muita lisäaineita. Kaikki tuotteet täyttävät EU: n leludirektiivin (EN 71) vaatimukset ja hankintaviranomaisen
kestävyyskriteerit leluille ja harrastusmateriaaleille (myrkytön esikoulu).
Putkihelmiä suositellaan 5-vuotiaasta alkaen.

Askartelumateriaali lapsille ja aikuisille

Sen lisäksi, että kestävillä putkihelmillä on myönteinen vaikutus ympäristöön, ne myötävaikuttavat myös lasten
positiiviseen kehitykseen. Helmiaskartelut stimuloivat luovuutta, mielikuvitusta ja kehittävät hienomotoriikkaa. BioBeads
voidaan silittää raudalla tai liimata yhteen harrasteliimalla. Silitysvaiheessa, jonka aikuisen tulisi suorittaa, silitysraudan ja
putken helmien väliin käytetään sopivaa uudelleenkäytettävää tarttumatonta silikonileivinpaperia. Aseta rauta
keskilämmölle ja liikuta sitä pyörivin liikkein, kunnes helmet sulavat yhteen.
Helmiä voidaan käyttää muuhunkin kuin klassiseen helmilevyyn. Yhdessä askarteluliiman, teräslangan,
piipunpuhdistajan, ompelulangan tai siiman kanssa vain mielikuvitus asettaa rajat. Kynätelineet, korvakorut tai
kaulakorut ovat joitain esimerkkejä siitä, mihin putkihelmiä voidaan käyttää.
Biodolomeeri®

+ Ovat biohajoavia.
+ Vähentää hiilidioksidipäästöjä ilmakehässä ja vastustaa ilmaston
lämpenemistä (GWP).
+ On vettä painavampi - ei siksi voi liikkua omalla voimallaan vedessä.
Ei lisää mikromuovien määrää järvissä ja merissä.
+ Veden tarve biodiodien valmistuksessa on vajaa kymmenesosa
verrattuna sokeriruoko-PE: hen.
+ Biodolomeereja valmistetaan Ruotsissa mm. ruotsalaisesta
rypsiöljystä ja liitua Norjasta.

Fossiilinen PE / sokeriruoko PE (polyeteeni)

- eivät ole biologisesti hajoavia.
- Lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehässä ja myötävaikuttaa ilmaston
lämpenemiseen (GWP).
- Se on vettä kevyempi ja voi lisätä mikromuovien määrää järvissä ja
merissä.
- Sokeriruoko-PE: n tuotanto vaatii suuria määriä vettä - yli 500 litraa
materiaalikiloa kohti.
- Sokeriruokoa kasvatetaan päiväntasaajan lähellä olevissa maissa,
esimerkiksi Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

Silitysohjeet

Tarvittavat materiaalit: Silitysrauta, silityspaperi
(mieluiten teflonliina) putkihelmille ja painava
litteä esine esim. paksu kirja tai vastaava.

Vaihe 1 - Aseta putkilevy lämmönkestävälle ja
tasaiselle alustalle ennen putkihelmien
silittämistä.

Vaihe 3 - Silitä kuumalla raudalla, joka on asetettu keskilämpötilaan (2 pistettä) teflonliinan /
silityspaperin päältä.

Vaihe 4 – Silitä raudalla jatkuvasti pyörivin
liikkein, jotta se ei kuumenna liian kuumaksi
yhdessä paikassa. Lopeta silitys, kun näet
paperin läpi, että helmet ovat sulaneet
yhteen.

Vaihe 6 - Poista sulatetut helmet varovasti
levystä käyttämällä esim. uunikintaita kun otat
kiinni kuumasta helmityöstä.

Vaihe 7 - Helmityön vakauttamiseksi käännä
silittämätön puoli ylöspäin ja toista vaiheet 2-4.

Vaihe 2 - Aseta silityspaperi (suositellaan
teflonliinaa) putkihelmien päälle. (Silityspaperi /
leivinpaperi tarttuu melko helposti silitykseen)

Vaihe 5 - Jos haluat kovempaa silitystä niin,
että putkihelmien reiät pienenevät, irroita
helmityö heti helmilevystä kun helmet ovat
sulaneet yhteen, jotta helmet eivät sula kiinni
helmilevyyn, ja jatka silittämistä.

Vaihe 8 – Tämän jälkeen asetat paksu kirja tai
vastaava helmityön päälle niin, että se pysyy
tasaisena. Anna putkihelmien jäähtyä.

Vinkki!

Onnittelut, helmityösi on nyt valmis!

Tärkeää tietoa

Jos haluat liimata valmiin helmityön esim. kehykseen tauluksi, voit
käyttää tavallista sanomalehteä silityspaperina.
Sanomalehtipaperi tarttuu helmiin kiinni ja muodostaa pinnan, jolla on
hyvä tarttuvuus liimaa varten. Mutta muista, että
silitysrauta voi likaantua musteesta.

- Silitys on aikuisen tehtävä, pidä lapset turvallisella etäisyydellä. Muista, että sulat helmet ovat kuumia.
- BioBeads ovat lämpöherkempiä kuin tavalliset NABBI-helmet, joten emme suosittele helmien sekoittamista
helmiaskartelussa.
- Lämpötila voi vaihdella silitysraudoittain. Kokeile ensin pienelle helmityölle löytääksesi silitysraudalle sopivat asetukset.
- Varmista, että silitysrauta on asetettu ”kuivaksi”, ei ”höyryksi”. Kuuma höyry voi vaikuttaa helmien kiinnittymiseen.
- On tärkeää, että et silitä helmilevyä, joissa ei ole putkihelmiä, levyn piikit voivat sulaa ja litistyä jolloin sitä ei voida enää käyttää.

