Miljöförvaltningen informerar

Att tänka på när du gör eget slajm

Att göra eget slajm är en populär och rolig aktivitet. Det är lätt att hitta filmer, tips
och olika recept på nätet. Men det kan vara bra att välja recept och ingredienser
med omsorg. Vi på Miljöförvaltningen har därför undersökt vilka ingredienser
som kan förekomma och om det finns några risker med att använda dem.
Livsmedel
Livsmedel som används i slajm kan vara matolja, potatismjöl, bikarbonat, bakpulver, salt, fiberhusk, saft och
karamellfärg. Så länge du inte har någon födoämnesallergi
så är dessa helt ofarliga att använda.
Lim
Det lim som används är vanligt skollim, hobbylim eller
trälim, som är vattenbaserat och innehåller polyvinylalkohol (PVA). Den här typen av lim är relativt ofarliga. Men
tänk på att på att de kan innehålla konserveringsmedel
som kan ge allergiska reaktioner på huden om du är
känslig.

Hygienprodukter
Hygienprodukter som kan dyka upp i slajm-recept är till
exempel flytande tvättmedel, bodylotion, tvål, raklödder,
ansiktsmasker och nagellack. Tänk på att hygienprodukter
vanligtvis kan innehålla till exempel konserveringsmedel,
parfymer och färgämnen som kan ge allergiska reaktioner
om du är känslig. När det gäller ansiktsmasker nämns
sådana med polyvinylalkohol respektive propylenglykol,
inget av dessa ämnen har några kända risker.
Tvättmedel är till skillnad från de övriga produkterna, inte
tänkt att komma i kontakt med huden. Det kan därför vara
bra att vara lite extra försiktig med det om du har känslig

hud. Nagellack kan innehålla ämnen som är hormonstörande eller cancerframkallande* så det kan vara värt att
ha lite extra koll på vilket nagellack du väljer.

Linsvätska
I recepten anges att linsvätskan ska innehålla borsyra
eller boratbuffert. Borsyra är ett ämne som kan skada förmågan att få barn och även ge skador på foster. Linsvätska
innehåller så lite borsyra så att det inte klassificeras som
farligt, men vi avråder ändå generellt från att använda
kemikalier till annat än vad de är tänkta för

Borax
På internationella sidor på internet nämns även Borax
som en ingrediens i slajm. Borax används bland annat
som rengöringsmedel, men irriterar hud och ögon och kan
även skada foster. Inom EU är det förbjudet att sälja Borax
till privatpersoner, men det förekommer i andra länder.
På internet kan man läsa om flera fall där barn har fått
frätskador i händerna av ämnet. Använd därför inte Borax
om ni gör slajm.
* Till exempel formaldehyd, toluen och dibutylftalat
(DBP).
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