
Instruction Leaflet for
®PRATLEY FROGZEGGZ

GENERAL:
Pratley FrogzEggz is a tough, hard setting, hand 
mouldable plastic that is easy to use, non-toxic and 
highly versatile.

PROPERTIES:
! Non-toxic
! Reusable
! Strong
! Tough
! Versatile
! Hand mouldable
! Can be sawn, drilled and painted

PROCEDURE:
1   Soften FrogzEggz in hot water
     Pratley FrogzEggz must be heated to above 
     60°C for it to be soft and workable.  The most 
     convenient method is to boil water in a kettle and 
     pour it into a cup then add the required quantity 
     of FrogzEggz. 
2  Watch for colour change
     FrogzEggz will be ready for use in about 1 minute 
     after placing in hot water, i.e. once they change 
     from opaque to transparent.
3   Remove FrogzEggz from the water with the back 
     end of a teaspoon or similar stick to avoid burns.  
     The FrogzEggz will clump together and come out 
      as one.
4   Mould
     Hand mould and shape FrogzEggz to the desired 
     form.
5   Colour 
     If desired, coloured pigments including Pratley 
    “Glow-Powder” Glow in the Dark Pigment may be 
     mixed into your FrogzEggz before moulding.
     Remove FrogzEggz from hot water and sprinkle 
     the powder onto the FrogzEggz while it is still soft 
     and manageable, fold and mix until a uniform 
     colour is achieved.  (Reheat may be necessary).
6   Cool & Set
    When you are happy with your shape and design, 
    simply leave your FrogzEggz to cool or submerge 
    your FrogzEggz creation in cold water for it to set.

   Reheat (Optional)
    If at any time you are not happy with your design, 
    simply submerge it in hot water again so that it 
    can be remoulded.
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TIPS:
(See videos on website:
www.frogzeggz.com)

•  Cigarette lighters (with blue flame) or small 
    propane burners are useful for joining  
    (melting together) small parts.

•  FrogzEggz parts can be stuck together 
    with Pratley Powda Bond or Pratley 
    Superglue Adhesive. (Allow several 
    minutes to bond).

• Keep water heated with a hot plate if 
   working on a large project.

• Sections can be heated individually by 
   submerging the required area in hot water.

• FrogzEggz projects can be painted with 
   acrylic or oil-based paints.

• Smooth surfaces by heating slightly and 
   running your finger or a smooth object over 
   the surface.

• Never exceed 150°C when heating, as this 
   will damage the FrogzEggz polymer.

• Add ice to the cooling bowl to accelerate 
   the setting process.

• Create basic mould shapes by moulding 
   around household items as templates for 
   creations.

• Use Pratley “Glow-Powder” pigment to 
   make your creations glow in the dark.

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055
Kenmare 1745  South Africa.
Tel:  +27 11 955-2190/8
Fax :  +27 11 955-3918                      
sales@pratley.co.za                                             
www.frogzeggz.com                                       

NOT RECOMMENDED FOR:
Use in environments where temperatures exceed 
50°C.
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opaque

transparent
SOME SUGGESTED USES:
(visit www.frogzeggz.com)
      
•     Make screwdriver handles, file handles and the 
       like.

•     Make Glow in the Dark objects.

•     Make House numbers.

•     Make replacement plastic parts where the       
       original has broken.

•     Make gear knobs and car emblems/badges

•     Make pistol grips.

•     Insulate wires

•     Make Fishing lures.

•     Camera accessories and mounts.

•     Flashlight holders.

•     Grip enhancement.

•     Disability and injury aids.

•     Simple tool creation.

•     Camping accessories.

•     Sporting accessories.

•     USB charging station and cable management.

I J

H

F G

E

D

C

A

K

B

62

3

www.frogzeggz.com

5334NL
18/03/2021

B

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

NOTE:
Don’t use too
much FrogzEggz
(maximum ±3-4
teaspoons)
 

(English)

If medical advice is needed, have product container or label at hand.
Keep out of reach of children. Read label before use.

NON-HAZARDOUS

A



Bijsluiter voor
®PRATLEY FROGZEGGZ

ALGEMEEN:
Pratley FrogzEggz is een taai, sterk uithardend, 
kneedbaar plastic. Het is makkelijk te gebruiken, niet 
giftig en voor veelzijdig gebruik. 

EIGENSCHAPPEN:
!  Niet giftig
!  Herbruikbaar  
!  Sterk 
!  Taai 
!  Veelzijdig
!  Kneedbaar
!  Kan gezaagd, geboord en geverfd worden

PROCEDURE:
1    Verzacht FrogzEggz in heet water 
      Pratley FrogzEggz moet opgewarmd worden tot 
      boven 60°C om het zacht en verwerkbaar te maken. 
      De meest geschikte methode is om water in een 
      ketel te koken en het in een kopje te schenken. Voeg 
      dan de gewenste hoeveelheid FrogzEggz toe. 
2    Wacht op de kleursverandering 
      FrogzEggz is gereed voor gebruik na ca. 1 minuut 
      dompelen in heet water, zodra FrogzEggz van 
      ondoorzichtig naar doorzichtig is veranderd. 
3    Haal de FrogzEggz uit het water met de 
      achterkant van een theelepel of soortgelijk stokje 
      om brandwonden te vermijden. FrogzEggz zal 
      aan  elkaar plakken en een geheel vormen.  
4    Kneedbaar
      Kneed de FrogzEggz met de hand in de gewenste 
      vorm. 
5    Kleur
      Indien gewenst, kunnen voor het kneden gekleurde 
      pigmenten, o.a. Pratley “Glow-Powder” Glow in the 
       dark Pigment worden gemengd met de FrogzEggz. 
      Haal de FrogzEggz uit het hete water en strooi het 
      poeder op de FrogzEggz terwijl deze nog zacht en 
      kneedbaar is. Vouw en meng tot een gelijkmatige 
      kleur is bereikt. (Opnieuw verwarmen kan nodig zijn.)
6    Afkoelen en Uitharden
      Zodra u tevreden bent met het ontwerp en de vorm, 
      kunt u de FrogzEggz laten afkoelen, of het gemaakte 
      voorwerp in koud water dompelen om het uit te 
      laten harden.  

      Opnieuw Opwarmen (Indien nodig)
      Zou u ontevreden zijn over uw ontwerp, dan kunt u 
      het voorwerp nog eens in heet water dompelen om 
      het opnieuw naar wens vorm te geven. 
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TIPS: 
(Bekijk de video's op onze website:  
www.frogzeggz.com) 

•  Sigaret aanstekers (met blauwe vlam) of kleine 
    propaanbranders zijn nuttig bij het samen (aan 
    elkaar) smelten van kleine onderdelen. 

•  FrogzEggz onderdelen kunnen gelijmd worden 
    met Pratley Powda Bond of Pratley Superglue 
    lijm. (Laat enkele minuten hechten.)
  
•  Houd water verwarmd, bijvoorbeeld op een hete 
    plaat, als u met een groot projekt werkzaam bent.
 
•   Secties kunnen individueel worden verwarmd door 
   het vereiste gedeelte onder water te dompelen.

•   FrogzEggz projekten kunnen geverfd worden 
    met verf op acryl- of oliebasis. 

•   Maak de oppervlaktes strak door deze lichtelijk 
     te verwarmen, en met uw vingers of een glad 
    voorwerp over het oppervlak te strijken. 
 
•   Verwarm de FrogzEggz nooit boven 150°C. Dit 
    zal het polymeer van FrogzEggz beschadigen. 

•  Maak gebruik van ijsklonten in de kom bij het 
    afkoelen. Dit zal het hardingsproces versnellen. 

•  Maak basisvormen door huishoudelijke 
   voorwerpen te gebruiken als basisvorm voor 
   uw creaties. 

•  Maak gebruik van Pratley “Glow-Powder” 
   pigment om uw creaties in het donker te laten 
   oplichten.  

Pratley (Pty) Ltd. P O Box 3055
Kenmare 1745  South Africa.
Tel:  +27 11 955-2190/8
F a x  :   + 2 7  1 1  9 5 5 - 3 9 1 8                       
sales@pratley.co.za                                             
www.frogzeggz.com                                       

NIET AANBEVOLEN VOOR:
Gebruik in omgevingen met een temperatuur van 
boven 50°C.
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 Ondoorzichtig 

 Doorzichtig 

ENKELE SUGGESTIES VOOR 
TOEPASSINGEN:
(bezoek onze website www.frogzeggz.com)
      
•       Maak grepen voor schroevendraaiers, vijlen, en 
        dergelijke. 

•       Maak voorwerpen die oplichten in het donker.

•       Maak huisnummers. 

•       Maak vervangende plastic onderdelen waar het 
        origineel van is gebroken.

•       Maak versnellingspoken en auto emblemen/tekens.

•       Maak pistoolgrepen.

•       Isoleer bedrading.

•       Maak kunst visaas.

•       Camera-accessoires en -steunen.

•       Zaklamp houders en grepen. 

•       Handvat verbetering/versterking. 

•       Handicap en letsel steun artikelen.

•      Maken van eenvoudig gereedschap 

•      Camping toebehoren.

•       Sport toebehoren. 

•       USB opladers en kabelbeheer. 
.
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LET OP:  vvvvvvvv
Gebruik niet te
veel FrogzEggz 
(maximaal ± 3-4
theelepels)

 
(Nederlands)

A

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens
te gebruiken, het etiket lezen.

ONGEVAARLIJK
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