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BLOK 5 PRACTICUM

111-7— king van zeep

FIG. 1 Het etiket van halvarine. Halvarine is een mengsel
van vet en water. Vet en water mengen niet, net zo min als
olie en water.
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1 Doe 5 ml water in een reageerbuis. 	 „4.,	 0

,

; /
Voeg enkele druppels olie toe. 	 °4+,..,,,	 D116 GX	

0,' \'''

Schud de buis goed.
a Wat zie je direct na het schudden?

Zet de buis in het rekje.
b Wat zie je na 1 minuut?

Voeg 2 ml groene-zeepoplossing toe.
Schud de buis goed.
c Beschrijf wat je ziet.

Zet de buis in het rekje.
d Wat zie je na 1 minuut?

2 Je krijgt een stukje textiel dat vettig gemaakt is.
Doe in een druppelpipet wat water.
Breng een druppel water op het vettige lapje.
a Schrijf op wat je ziet.

roe
	 »CE 3) ,nn14'>‘99
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Breng op hetzelfde lapje een druppel groene-zeepoplossing.
b Wat zie je?

Kijk goed naar de resultaten van proef 1 en 2.
c Wat moet een zeepoplossing doen bij het wassen?

BLOK 5 PRACTICUM

173Andere vlekverwijderaars

Met zeep kun je vlekken verwijderen. Dat kan ook op andere manieren. Zo kun je
vet met wasbenzine verwijderen. 

FIG. 2 Het pictogram 'brandgevaar'.1 Meet 4 ml wasbenzine af. Let op het pictogram op de fles was-
benzine (figuur 2).
Giet de wasbenzine in een reageerbuis.

Voeg 1 ml olie toe.
Schud goed.
Zet de buis in het rekje.
Kijk goed.
a Beschrijf wat je ziet.

tt4   

b Kun je de wasbenzine en olie nog van elkaar onderscheiden?

2 Neem een viltstift met oplosbare en een viltstift met niet-oplosbare inkt.
Maak met elke stift een 'vlek' op de bovenkant van je hand.
Probeer de vlekken met water te verwijderen.
a Schrijf je waarnemingen op.

Zit er nog een vlek op je hand? Probeer die te verwijderen met zeep.
b Wat zie je?

Heb je nog steeds die vlek? Probeer de vlek te verwijderen met een watje met
alcohol.
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c Schrijf op wat je ziet.

BLOK 5 PRACTICUM

Zure --- en basische reinigings-
middelen

Er zijn zure en basische reinigingsmiddelen. Met lakmoespapier kun je zien wat
voor reinigingsmiddel je hebt.

1 Je krijgt 8 flesjes met oplossingen van reinigingsmiddelen (zie volgende tabel).
Breng van elk reinigingsmiddel een druppel op een rood lakmoespapiertje.
Blijft het papiertje rood blijft of wordt het blauw?
a Noteer je waarnemingen in de tweede kolom (rood lakmoes).
Breng van elk reinigingsmiddel een druppel op een blauw lakmoespapiertje.
Blijft het papiertje blauw of wordt het rood?
b Noteer je waarnemingen in de derde kolom (blauw lakmoes).
Met pH-papier kun je nauwkeuriger bepalen hoe zuur of basisch een reinigings-
middel is. Met de pH-waarde wordt de 'zuurgraad' aangegeven.
Breng van elk reinigingsmiddel een druppel op een pH-papiertje.
Vergelijk de kleur met de kleuren op het doosje.
Kies de kleur die het best overeenkomt.
c Schrijf het getal dat bij de kleur staat in de vierde kolom (pH-waarde).

stof	 rood lakmoes	 blauw lakmoes	 pH-waarde	 zuur of basisch

azijn

soda

ammonia

WC-eend

Fifax

groene zeep

waspoeder

zoutzuur

d Schrijf in de laatste kolom of het reinigingsmiddel 'zuur' of 'basisch' is.

2 Omcirkel de juiste antwoorden.

Een zuur reinigingsmiddel kleurt een rood lakmoespapiertje rood/blauw.

Een zuur reinigingsmiddel kleurt een blauw lakmoespapiertje rood/blauw.

Een zuur reinigingsmiddel heeft een pH groter dan/gelijk aan/kleiner dan 7.
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3 Omcirkel de juiste antwoorden.

Een basisch reinigingsmiddel kleurt een rood lakmoespapiertje rood/blauw.

Een basisch reinigingsmiddel kleurt een blauw lakmoespapiertje rood/blauw.

Een basisch reiginingsmiddel heeft een pH groter dan/gelijk aan/kleiner dan 7.

BLOK 5 PRACTICUM

P4 Gevaarlijke reinigingsmiddelen

Gevaren van reinigingsmiddelen
Op de etiketten van reinigingsmiddelen kom je vaak een gevarensymbool tegen. In
figuur 3 zie je een aantal van die gevarensymbolen.

1 Waarom zijn reinigingsmiddelen gevaarlijk?
Zet onder elk symbool de betekenis.

FIG. 3 Vijf gevaarsymbolen en het symbool voor 'niet mengen'.   

A114‘

yv^ ,■ár
'  

De volgende opdracht moet je thuis uitvoeren.

2 Welke reinigingsmiddelen worden thuis gebruikt? Bekijk het etiket goed.
Kijk of een van de symbolen van figuur 3 op het etiket staat.
Schrijf de naam van het produkt in de juiste kolom van de onderstaande tabel.
Knip andere symbolen die je tegenkomt uit. Plak ze bovenaan de lege kolom-
men naast de andere symbolen. Natekenen mag ook.
Maak in de tabel een overzicht van alle reinigingsmiddelen.

A
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VERDIKT BLEEKWATER =
NATRIUMHYPOCHLORIETOPLOSSING
WERKZAME CHLOOR 4 G/100 ML.

Dit produkt, evenals andere reinigingsmidde-
len, buiten bereik van kinderen houden. Bij in-
wendig gebruik melk of water drinken en arts
waarschuwen. Voorkom
spatten in de ogen.

OPGELET!
Niet in combinatie met
andere produkten ge-
bruiken. Er kunnen ge-
vaarlijke gassen (chloor)
vrijkomen. Flessen
rechtop vervoeren. Koel
en donker bewaren. NIET MENGEN

INHOUD: 500 gr

Gevaren bij menging van reinigingsmiddelen
Een zuur en base bij elkaar doen kan soms gevaarlijk zijn!
Voer de volgende proef daarom uit in de zuurkast. Zorg dat de afzuiging aan staat.
Zorg ook dat de beschermwand bijna helemaal naar beneden is.

3 Doe 10 ml bleekwater (`Glorix') in een
erlenmeyer (figuur 4).
Giet er 10 ml WC-eend bij.
Kijk goed wat er gebeurt.
Schrijf je waarnemingen op.

FIG. 4 Etiket van 'Glorix'.

De werking van gootsteenontstopper
Fifax wordt gebruikt als gootsteenontstopper. Het is een zeer agressieve stof. In de
volgende proef onderzoek je de werking van Fifax (figuur 5).
Voer de proef in de zuurkast uit. Zorg dat de beschermwand naar beneden is.

FIG. 5 Gootsteenontstopper.

tol:~
EG Nr 011-002-00-6, Kdsse. 8,41k1G.
teutte »de audetwaredeadee (wateren'

35: veroorzaakt er nshge brandwonden
5 2. betten berek van kinderen bewaren
S 2b: tij aanraking mei de ogen onmiddetlek met
ovegvioedtg water atspoelen en deskundig
medisch advies trennnen
S 37139 gescnode handschoenen en een
eescnermeng vod Oe omnivoor het 9e21CM

dragen
Pas op: net vont alle afvoeren geschikt.
&ragt/acne, kokend water gebruiken
PEARL PAINT HOLLUI0 BV.
Pffeersiveg 83-85 N1-8251 KT
~en, Teleloon 03210-14594

CAUSTIC SOM
Kinclervedge ~g.
Openen: dop naar beneden
drukken en linksom draaien,
Stuiten: dop naar rechts armen.

S=C0X019===rV

rv

-r

4 De hals van een glazen trechter is met vet afgesloten.
Giet er een klein beetje heet water op.
Kijk goed.
a Schrijf op wat je ziet.

Doe wat Fifax in het water.
Kijk goed wat er gebeurt.
Voeg eventueel nog heet water toe.
b Schrijf je waarnemingen op.
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Reinigt veilig
en krachtig

AF

BLOK 5 PRACTICUM

1123/1/at zit erin?
De samenstelling van reinigingsmiddelen

Jif, groene zeep en tandpasta moeten alle drie
schoonmaken (figuur 6). Elk doet dat op een
eigen manier. De bestanddelen bepalen waarvoor
een reinigingsmiddel geschikt is.

FIG. 6 De etiketten van Jif, groene zeep en tandpasta.

1 Neem drie reageerbuizen. Merk ze met de nummers 1, 2 en 3.
Doe in reageerbuis 1 een klein beetje Jif.
Doe in reageerbuis 2 een klein beetje groene zeep.
Doe in reageerbuis 3 een klein beetje tandpasta.
Voeg aan elke buis een paar ml water toe.
Schud iedere buis goed.
Kijk goed. Let vooral op schuimvorming.
a Beschrijf wat je ziet.

Noteer je waarnemingen in de onderstaande tabel.
Bepaal van elk van de drie reinigingsmiddelen de pH.
b Schrijf op hoe je dat gedaan hebt.

Noteer de pH in de onderstaande tabel.
Wrijf een beetje Jif tussen je vingers.
Doe hetzelfde met groene zeep en met tandpasta.
Wat weet je nu van de schurende werking van elk van deze drie stoffen?
c Schrijf je waarnemingen op.
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druppelpipet
met kleurstof

druppelpipet
met parfum

Noteer de schurende werking in de onderstaande tabel.

naam produkt	 pH	 schuimvorming	 schurende werking

Jif

groene zeep

tandpasta

2 Je hebt in proef 1 een aantal bestanddelen aangetoond.
Wat weet je nu van de samenstelling van Jif, groene zeep en tandpasta? Kies
uit: een zeep, een zuur reinigingsmiddel, een basisch reinigingsmiddel, een
schuurmiddel.

a Jif bevat 	

b Groene zeep bevat 	

c Tandpasta bevat 	

BLOK 5 PRACTICUM

P6 Mooi haar en een schone huid

Zelf shampoo maken
1 Je gaat nu zelf een reinigingsmiddel maken.

Doe dat volgens de tekeningen van figuur 7.

FIG. 7 Zo maak je een shampoo.

1 schepje zout 

20 ml detergentoplossing	 20 ml water

1 Doe 20 ml detergent- 	 2 Giet er 20 ml water bij. 	 3 Roer voorzichtig tot de
oplossing in het bekerglas.	 Roer het mengsel voorzichtig. 	 shampoo stroperig is.

4 Voeg 3 druppels kleurstof toe. 	 5 Voeg 3 druppels parfum toe.	 6 Doe de shampoo in je potje.
Meng voorzichtig. 	 Meng voorzichtig.

Je shampoo is beperkt houdbaar. Na twee weken is de shampoo bedorven.
Plak op het flesje een etiket. Bedenk zelf een flitsende naam voor je shampoo.
Vermeld de datum van aanmaak op het etiket.

De samenstelling van je shampoo
Je hebt zelf een shampoo gemaakt. Je kunt onderzoeken welke bestanddelen er in
je produkt zitten.

2 Doe in een reageerbuis een klein beetje shampoo.
Voeg een paar ml water toe.
Schud goed.
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a Schrijf op wat je ziet.

Bepaal de pH van de shampoo-oplossing. Gebruik de shampoo-oplossing van
proef 2a.
b Noteer je waarnemingen.

Wrijf een beetje shampoo tussen je vingers. Schuurt het?
c Schrijf je waarneming op.

Shampoo gebruik je om je haren te wassen. Je haren worden vies door vet, zweet
en stof. In figuur 8 zie je een stukje van je huid. Het stukje huid is sterk vergroot.

FIG. 8 Een doorsnede van je huid.

opperhuid

lederhuid

bloedvaten haarzakje talgklier 	 vet	 zweetklier

3 a Kijk goed naar de haar die getekend is. Kleur de haar in figuur 8 groen.
Vet wordt gemaakt door talgklieren.
b Kleur de talgklier rood.
Zweet wordt gemaakt in de zweetklieren.
c Kleur de zweetklier blauw.

Voor het schoonmaken van je huid kun je ook een reinigende crème gebruiken.

4 Smeer een beetje reinigende crème op je hand.
a Hoe voelt dit aan?

Haal met een doekje de crème van je hand.
Kijk op het doekje.
b Wat zie je?
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