Nødvendige materialer
•
•
•
•

Tørret, frosset blad materiale
1 spand (+/- 30cm diameter)
Køkkenrulle(absorberende)
2 kilo isterninger, nok til at holde temperaturen nede på
4ºC (+/- 2 til 4 kilo)
• Termometer (Inkluderet)
• Køkken sigte (Inkluderet)
• Pyramidepose 220µ (Inkluderet)
• Rengøringspose 220µ (Inkluderet)
• Krystal filterpose 70µ (Inkluderet) (Det er muligt at købe
poser som har mindre hul størrelser)

Processen
1) Placer din Bubbleator® på en forhøjet platform og spanden på gulvet. Put poserne i spanden, fra finest
til grovest. Som regel betyder det at du putter 70µ posen I først, efterfulgt af 220µ rengøringsposen. Skulle
du have nogle ekstra filter poser, put dem i spanden i stigende rækkefølge (mindst først osv. osv.)
2) Fyld Bubbleator®’eren halvt op med kold vand. Tilføj is, hvis du har store stykker is, så sørg for at du får
dem brækket ned til isternings størrelse eller mindre. Du kan nu indstille Bubbleator®’eren til at køre i 2
minutter for at blande is og vand. Check at temperaturen kommer ned på omkring 4°C, hvis den er højere
så tilføj mere is og bland igen

3) Fyld pyramideposen med op til 500 gram frosne blad materiale og placer det i Bubbleator®’eren. Luk
derefter Bubbleator®’erens låg og indstil timeren til mellem 3‐8 minutter. Den vil starte at vaske bladende.

4) Når timeren når 0, skal du åbne låget og presse alt vandet ud af bladmaterialet i pyramideposen. Put
slangen ned i spanden og dræn Bubbleator®’eren.
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5) Sæt slangen tilbage på Bubbleator®’eren. Fjern den første pose, 220µ posen, som er en rengøringspose.
Der vil ikke være nogen krystaller her, kun blad materiale. Fjern derefter den anden pose fra spanden, dyp
den i vandet 3.‐4 gange, så alle krystallerne samler sig i midten. Pres alt vandet ud, først med din hånd,
derefter med et stykke køkkenrulle. Hvis du har flere krystal‐samleposer, gentag dette for hver pose.

6) Put krystallerne i køkken sigten og pres dem igennem (eksempelvis med en ske) ned på et stykke papir.
Dette er nødvendig for at tørre krystallerne løst og undgå sammensmeltning. Dette tager omkring 48 timer
at tørre, hvorefter dine krystaller er klar til brug eller presning (forskellige pressere, fra små hånd‐drevne til
en 4 ton donkraft). Du kan gentage trin 5 og 6 for de andre krystal‐samleposer, hvis du altså har brugt dem.

Efter den første gang burde de fleste krystaller være samlet. Dette varierer fra gang til gang så for ikke at
smide nogle krystaller væk anbefaler vi at du gentaler trin 3 til 6 indtil du er tilfreds.
Du skal rense alle krystal samleposerne med vand straks efter brug. Hvis du synes at det virker som om
hullerne i poserne er stoppet til, brug da alkohol 96% på en klud og rens poserne.
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