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Lag badebomber
En brusende badebombe gjør et bad ekstra velduftende og godt. Hvis du kan litt om kjemi,
kan du lage badebomber selv. Perfekt som gave!
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Del

Last ned

Fem fargerike badebomber som ligger på et bord.
Ikke så vanskelig som man tror! Foto: Shutterstock

Du trenger:
50-500 gram natron/5-10 poser natron (50 gram per pose)
5-10 poser sitronsyre (du får det i større dagligvareforretninger, 25 gram per pose)
plastfolie
velduftende olje som f.eks. mandarinolje (dette får du på apoteket)
eggeglass eller noe med lignende form
pene gavebånd

Det kan også være fint å ha:
konditorfarge
pent gavepapir eller noe annet å pakke badebomben inn i

Slik gjør du:
1. Bland ½ teskje duftolje med ½ teskje vann i en bolle.
2. Tilsett 2,2 desiliter natron og bland godt. Tilsett 1,2 desiliter sitronsyre og kna det hele sammen til
det blir en grovkornet masse. Her kan du prøve deg fram! Hvis du vil ha litt finere bomber kan du
blande konditorfarge inn i badebombemassen. Tenk også etter om det er noe annet du kan blande
inn for å gjøre badebomben ekstra fin eller ekstra velduftende. Kanskje du kan blande flere
forskjellige farger?
3. Dekk innsiden av eggeglasset med plastfolie, og la resten av plasten henge over kanten.
4. Stapp badebombemassen ned i eggeglasset. Press den godt sammen til en kule.
5. Dra bomben og plastfolien opp og tvinn plasten rundt hele bomben slik at den blir tett. Knyt igjen
med gavebånd. Når bomben har stått noen timer, blir den hard og fin. Nå kan du pakke den pent
inn og gi den bort til noen du er glad i.
Illustrasjon av hva du trenger og hvordan du skal gjennomføre eksperimentet
Slik gjør du for å lage badebombe. Illustrasjon: Melkeveien designkontor

Hva skjer?
Når natron og syre kommer i kontakt med vann, blir det frigjort karbondioksidgass, og du får en liten
eksplosjon i vannet.
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