En partenariat avec

e

i
tefol
l
a
h
h
Frisc Plastik
a
di!
– Äd

BEEWRAP – WORKSHOP
Mir kënne selwer mathëllefen, eis Ëmwelt mat klenge Saachen ze entlaaschten. Esou kënne mir z. B.
Frischhaltefolien, déi eis Ëmwelt staark verschmotzen an sech nëmme ganz lues zersetzen, duerch
natierlech ekologesch „Folien“ ersetzen. Dës Beiewuessdicher, op Englesch „beewraps“
genannt, kënnen am Alldag vill benotzt ginn. De Virdeel ass och, dass si herrlech no Beiewuess richen
an antibakteriell sinn.

MIR MAACHE
„BEEWRAPS“!
Dir braucht:
Stoff aus Kotteng (net ze vill
décke Stoff)
1 Taass Beiewuess (geriwwen
oder als Granulat)
Bakpabeier
Bakblech
1 Schéier (oder 1 ZickzackSchéier)
Bakpinsel

A LASS!

Schneit fir d’alleréischt de Stoff esou grouss, wéi dir et wëllt. Da leet
en op Bakpabeier op e Bakblech. Street duerno de Beiewuess
(geriwwen oder als Granulat) gläichméisseg driwwer. De Bakblech
an den Uewe maachen an op ca. 80 ºC erwiermen, bis de Wuess
ganz geschmolt ass. Dir kënnt de Blech eraushuelen an de
flëssege Wuess mat dem Bakpinsel op dem Stoff verdeelen. De
Stoff soll duerch an duerch mam Wuess gedränkt sinn. Sollt de
Wuess ze séier ofkillen, kënnt dir de Blech nach eng Kéier an
de waarmen Uewen zréckmaachen. Duerno kënnt dir äre „Wrap“
ofkille loossen. Dir kënnt dës „Beewraps“ huelen, fir är Schmieren,
Iessensreschter, Uebst a Geméis anzepaken oder fir kleng
Schosselen ofdecken.
Dës ekologesch Frischhaltefolie léisst sech mat wotlechem
Waasser propper maachen.

De Regulus Junior-Club

ass e Club fir Kanner vu 6 bis
12 Joer, déi sech fir d’Natur
interesséieren an zesumme
wëllen op Entdeckungsrees
goen.
Mir hunn de 6. August eng
Aktivitéit, wou mir och
selwer „Beewraps“
maachen:
Upcycling – Mir maache
Beewraps.
Wann dir wëllt matmaachen, da mellt iech un:
Regulus Junior-Club /
natur&ëmwelt a.s.b.l.
5, route de Luxembourg
L-1899 Kockelscheuer
Tel.: 29 04 04-1
secretariat@naturemwelt.lu
www.naturemwelt.lu

