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• Ζυγίζουμε τα υλικά με ζυγαριά ακριβείας. 

• Προσθέτουμε σιγά-σιγά τη καυστική σόδα στο νερό  και ανακατεύουμε με αργές 
κινήσεις. Μετά τη διάλυση, αφήνουμε το διάλυμα νε έρθει στην θερμοκρασία 35 με 

40οC, με θερμομέτρησή του.(Επειδή η διάλυση είναι ισχυρά εξώθερμη αντίδραση  
έχουμε αναθυμιάσεις).Προσοχή! Ρίχνουμε πρώτα την καυστική σόδα στο νερό και όχι 
το αντίθετο για να είναι ηπιότερη η διάλυση. 

• Τοποθετούμε το λάδι σε υδρόλουτρο  στη θερμοκρασία 35 - 40οC. 

• Όταν το λάδι και το διάλυμα της καυστικής σόδας αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία 
των 35 - 40οC  μπορούμε να τα αναμείξουμε. Προσθέτουμε λοιπόν στο λάδι το διάλυμα 
της καυστικής σόδας και αρχίζουμε το ανακάτεμα. Αναδεύουμε συνέχεια μέχρι το 
μείγμα να χάσει τη διαύγειά του και να  αποκτήσει μια υπόλευκη απόχρωση. Το μείγμα 
θα είναι έτοιμο όταν με τη μύτη του ραβδομπλέντερ ή με ράβδο τραβάμε  μια γραμμή  
και μένει ένα μικρό αυλάκι. Αυτό είναι το λεγόμενο ίχνος,  

• Σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε αρωματικά, αιθέρια έλαια, και χρώμα. 

•  Βάζουμε  το μείγμα στα καλούπια(φόρμες σιλικόνης). 

• Μετά από δύο με τρεις μέρες  βγάζουμε το μείγμα από τα καλούπια(φόρμες). 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ. 

• Το σαπούνι μας θα πρέπει να παραμείνει  για τουλάχιστον δύο μήνες σε καλά 
αεριζόμενο χώρο, για να «ωριμάσει»  και αυτό γιατί η σαπωνοποίηση που θα οδηγήσει 
στην ελαχιστοποίηση τουPH του, εξελίσσεται με μικρή ταχύτητα. 

 

 

Υλικά /Αντιδραστήρια Όργανα/Συσκευές 

500g λάδι 

Πλαστικό σκεύος για να αναμείξουμε 

το λάδι με το διάλυμα της καυστικής 

σόδας 

       157,8 g νερό απιοντισμένο Μίξερ ή ραβδομπλέντερ 

      64,25g NaOH(καυστική σόδα) 

Ποτήρι ζέσης για να διαλύσουμε τη 

καυστική σόδα στο νερό 

      Αιθέρια έλαια Ζυγαριά ακριβείας 

       Χρώματα(προαιρετικά)  Θερμόμετρο, υδρόλουτρο 

 Καλούπια (φόρμες σιλικόνης) 

     Παρασκευή σαπουνιού από ελαιόλαδο  
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 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1.   Υπερλίπανση (5%):      1g ελαιολάδου για να μετατραπεί σε σαπούνι με 

καυστική σόδα απαιτεί 0,135g καυστικής σόδας(NaOH). Άρα για 500g 

ελαιόλαδο χρειαζόμαστε 500∙0,135=67,5 g NaOH. Με αυτή τη ποσότητα, 

όλο το λάδι θα μετατραπεί σε σαπούνι. Για να έχουμε τη μικρότερη δυνατή τιμή του PH και 

να μας αφήνει  το σαπούνι μας μια αίσθηση  απαλότητας στο δέρμα θα αφήσουμε μια 

ποσότητα λαδιού  μέσα στο σαπούνι, συγκεκριμένα θα αφήσουμε το 5%της ποσότητας του 

λαδιού να μη μετατραπεί σε  σαπούνι. Αυτό λέγεται υπερλίπανση.          

Άρα θα πρέπει να βάλουμε 5% λιγότερο καυστική σόδα. Έτσι 67,5∙5%=3,375 g η μείωση της 

καυστικής σόδας επομένως θα χρησιμοποιήσουμε 67,5-3,375=64,125g καυστικής σόδας. 

Τη ποσότητα της καυστικής σόδας θα τη διαλύσουμε σε 157,75 g  νερό. 

Δεν απαιτείται απόλυτη ακρίβεια 

2. Όσο περνάει ο καιρός θα παρατηρήσετε τα σαπούνια σας να καλύπτονται από μια λευκή 

πούδρα. Είναι απλή σόδα που προκύπτει από την αντίδραση της καυστικής σόδας με το 

διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας  

3.Μετά από 60 μέρες περίπου το PH του σαπουνιού έχει ελαττωθεί αρκετά και είναι έτοιμο 

προς χρήση. ΤελικόPH :8,5-9,5. 

4. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα λάδια, π.χ λάδι καρύδας  στη συνταγή , αλλάζει η 

ποσότητα νερού και καυστικής σόδας που αναλογεί , τότε μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον «υπολογιστή παρασκευής σαπουνιού» στο ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ. 

5.    Μέτρα προστασίας: γάντια, μακρύ μανίκι, γυαλιά, καλά αεριζόμενο χώρο. 

 Όλα τα προστατευτικά είδη τα φοράμε ακόμα και όταν καθαρίζουμε τα 

σκεύη μας. 

 

 

 

                            ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
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