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Bakpoeder duikboot 

Kunststoffen duikboot van ca. 110 mm lengte. Na toevoeging van een lepel bakpoeder zinkt de duik-
boot in water, stijgt hij na een tijdje terug naar de oppervlakte en zinkt hij uiteindelijk opnieuw. 
Lesonderwerpen: massadichtheid, gasdruk, zuur-basereacties en vorming van CO2.  

Art. nr.  WGS-023                                                                                                            7,50 € 

Polydensiteitsfles 

Doorzichtige plastic fles met dop, gevuld met vloeistof, witte en blauwe kunststoffen deeltjes. Ideaal 
om de fenomenen zinken, zweven en drijven aan te tonen. 
Experiment: schud de fles zodat de witte en blauwe kunststoffen deeltjes in de vloeistof verspreid 
worden. Vervolgens zullen de witte deeltjes stijgen en aan de oppervlakte drijven en de blauwe 
deeltjes naar de bodem zinken. Tenslotte zullen beide soorten deeltjes zich in het midden van de 
fles verzamelen en daar blijven zweven. Hoe is dit te verklaren? 

Art. nr.  WGS-014                                                                                                          50,75 € 

Massadichtheidsbollen 

Twee verchroomde stalen bollen met gelijke massa (140 g), maar met verschillende diameter (35 en 
125 mm), waarmee kan onderzocht worden van welke grootheden de massadichtheid van stoffen 
afhangt. 
Experiment: bepaal de massa en het volume van de 2 bollen en plaats ze vervolgens in een met 
water gevulde schaal. De kleinste bol zinkt meteen naar de bodem van de schaal, de grootste drijft 
op het water. 

Art. nr.  WGS-011                                                                                                          55,75 € 

Uitdaging massadichtheid 

Bestaande uit een mengsel van 4 soorten kunststoffen kraaltjes met verschillende massadichtheid 
(in totaal 230 g, voldoende voor een 8-tal werkgroepen).  
Experiment: probeer het mengsel van 4 de soorten kralen te scheiden door enkel gebruik te maken 
van water en keukenzout. Gevorderden kunnen er de massadichtheden van bepalen. Herbruikbaar. 

Art. nr.  WGS-030                                                                                                          42,75 € 

Set van twee identieke kunststoffen cilinders. Breng een van de cilinders in een bekerglas met heet 
water: hij zinkt onmiddellijk en gaat na ongeveer een minuut aan de oppervlakte drijven. Breng de 
tweede cilinder in een bekerglas met ijskoud water: hij drijft aan de oppervlakte en na ongeveer een 
minuut zakt hij naar de bodem. 
Lesonderwerpen: invloed van temperatuur op massadichtheid, zinken-zweven-drijven.  

Massadichtheidsparadox 

Art. nr.  WGS-052                                                                                                          19,20 € 

Meestal verwacht men dat hout op het water drijft. Er bestaan echter enkele zeldzame houtsoorten 
zoals ijzerhout of pokhout waarvan de massadichtheid groter is dan dat van water en dus in het 
water zinken.  
Lesonderwerpen: zinken-zweven-drijven.  

Zinkend hout 

Art. nr.  WGS-092                                                                                           per 135 g: 22,70 €                     



www.dimat.be                                                                                                                                   Prijslijst 06/2018 | Prijzen excl. 21% BTW                                                                       

                            2                              

Tornado in een fles 

Verbindingsstuk voor 2 drankflessen van 2 liter, waarmee de grootheden hydrostatische en atmosfe-
rische druk kunnen geïllustreerd worden. 
Experiment: sluit 2 flessen, waarvan de onderste gevuld is met (gekleurd) water, aan op het verbin-
dingsstuk. Draai het geheel ondersteboven. De vloeistof in de bovenste fles sijpelt amper naar bene-
den. Wanneer men echter een aantal draaibewegingen met de verbonden flessen uitvoert, ontstaat 
een draaikolk in de bovenste fles waarbij de inhoud eenvoudig naar beneden vloeit.  

Art. nr.  WGS-003                                                                                                            3,70 € 

Fontein van Hero 

Bestaande uit een verbindingsstuk voor 2 drankflessen van 2 liter en 2 geperforeerde kunststoffen 
buisjes, waarmee de grootheden hydrostatische en atmosferische druk kunnen aangetoond worden. 
Experiment: sluit het verbindingsstuk met de 2 buisjes aan op de 2 flessen en vul de onderste met 
(gekleurd) water. Wanneer het geheel ondersteboven wordt gedraaid, verplaatst de vloeistof uit de 
bovenste fles zich naar de onderste en ontstaat een fontein uit het buisje in de bovenste fles. 

Art. nr.  WGS-004                                                                                                            7,50 € 

Paradoxaal evenwicht 1 - fleshouder 

Om aan te tonen dat een voorwerp in evenwicht is als het zwaartepunt zich onder het steunpunt 
bevindt. Bestaande uit een houten plank met opening voor een 2 liter fles. 

Art. nr.  WGS-032                                                                                                          18,90 € 

Paradoxaal evenwicht 2 - vogel 

Om aan te tonen dat een voorwerp in evenwicht is als het zwaartepunt zich onder het steunpunt 
bevindt. Bestaande uit een kunststoffen vogel en een voet voor de snavel. Vleugelwijdte: 160 mm. 

Art. nr.  WGS-033                                                                                                            5,60 € 

Atmosferische mat 

Rubberen mat van 260 x 260 mm met centrale haak. 
Experiment: leg de mat op een volledig vlak en glad oppervlak en probeer vervolgens de mat te 
verwijderen door de haak verticaal omhoog te trekken. 

Art. nr.  WGS-094                                                                                                           41,70 € 

Bestaande uit een 500 mm lange plexiglas buis, aan beide zijden gesloten. De buis is gevuld met 
water en bevat een glazen zandloper welke bovenaan het wateroppervlakte drijft. Wanneer men de 
buis 180° omdraait zou normaal gezien de zandloper onmiddellijk moeten stijgen. Dit gebeurt pas na 
ca. 1 minuut. Hoe is dit te verklaren ? 

Drijvende zandloper 

Art. nr.  WGS-103                                                                                          niet meer leverbaar 

Magische ballon 

Bestaande uit een glazen platbodemkolf van 1000 ml voorzien van een opening in de bodem. Plaats 
een rubberen ballon in de kolf en schuif het open uiteinde over de hals van de kolf. Blaas de ballon 
op en sluit vervolgens de onderste opening met een rubberstop. De ballon blijft opgeblazen ondanks 
het feit dat hij in verbinding staat met de atmosfeer. Hoe is dit te verklaren ? 

Art. nr.  WGS-080                                                                                                          44,65 € 
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Een wiebelsteen is een half-ellipsvormig object waarvan de hoofdtraagheidsas niet overeenkomt met 
de symetrie-as van de ellipsvorm. Draait men de steen tegen zijn voorkeursrichting in, dan zal hij  
vanwege de extra wrijving worden afgeremd en daarna de voorkeursrichting aannemen. Vervaardigd 
uit kunststof (kleur kan variëren). Lengte ca. 100 mm. 

Wiebelsteen 

Art. nr.  WGS-195                                                             per stuk: 3,00 € / per 12 stuks: 32,40 € 

Botsingsversneller 

Vier kunststoffen bollen met verschillende diameter, waarvan 3 doorboorde, gemonteerd rond een 
centrale staaf. Toepassing van de wet van energiebehoud, bv. voor de simulatie van een supernova-
explosie. 
Experiment: wanneer het voorwerp vanop geringe hoogte op een hard vlak valt, wordt de kleinste 
bovenste bol met grote snelheid gelanceerd en bereikt deze een indrukwekkende hoogte. 

Art. nr.  WGS-002                                                                                                          24,60 € 

Brachistochrone race 

De kortste weg tussen 2 punten is de rechte lijn, maar is dit ook de snelste weg?  
Experiment: laat de 2 identieke ballen gelijktijdig los, enerzijds op een hellend vlak van 600 mm 
lengte, en anderzijds op een langere baan in de vorm van een cycloïde. Welke bal zal als eerste 
aankomen?  

Art. nr.  WGS-101                                                                                                          65,95 € 

Spillnot 

Plaats een volle beker op de houder en doe het touwtje om je vinger. U kunt er nu mee gaan lopen, 
zwieren of draaien zonder maar een druppel te morsen. 

Art. nr.  WGS-065                                                                                                          22,65 € 

Omhoog rollende kegel 

Bestaande uit een dubbele houten kegel en een V-vormige schuin oplopende baan. Lengte van de 
kegel: 350 mm. Lengte van het hellend vlak: 500 mm. 
Experiment: plaats de kegel in de laagste stand van het hellend vlak en laat hem los. Je ziet de  
kegel omhoog rollen. 

Art. nr.  WGS-067                                                                                                          59,70 € 

Kogelstootapparaat 

 

Art. nr.  WGS-185                                                                                                          23,40 € 

Voor het demonstreren van de 3de wet van Newton (actie = reactie). Bestaande uit 5 vernikkelde 
stalen kogels van Ø 20 mm met bifilaire ophanging. Kunststof frame: 280 x 175 x 280 mm. 

Kogelstootapparaat met LED-verlichting 

 

Art. nr.  WGS-285                                                                                                          23,60 € 

Voor het demonstreren van de 3de wet van Newton (actie = reactie). Bestaande uit 5 bollen van    
Ø 25 mm met bifilaire ophanging. De bollen zijn vervaardigd uit gematteerd glas en voorzien van 
ingebouwde LED’s: de niet-bewegende bollen zijn blauw; wanneer ze bewegen worden ze rood.  
Kunststof frame: 180 x 155 x 200 mm. Geleverd met 6 batterijen 1,5 V (type AA).  
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Gausskanon 

Bestaande uit een set van vijf schijnbaar identieke metalen knikkers, waarvan 4 verchroomde stalen 
bollen en 1 neodymium magneet. In combinatie met een halfcilindrisch profiel (hout of kunststof) 
kan deze opstelling gebruikt worden om een magnetische kettingreactie te creëren waarbij een  
stalen knikker met hoge snelheid wordt gelanceerd. 
Experiment: plaats 3 stalen knikkers in het profiel en laat een vierde knikker er zachtjes tegenaan 
botsen. De laatste knikker wordt gelanceerd met een ongeveer even grote snelheid. Herhaal dit door 
de eerste van de 3 knikkers te vervangen door de neodymium magneet. De laatste knikker zal tegen 
een sterk verhoogde snelheid wegschieten.  

Art. nr.  WGS-010                                                                                                          20,80 € 

Airzooka 
Kunststoffen conische buis met handvat, aan de brede opening afgesloten door een elastisch mem-
braan. Door het membraan uit te rekken en vervolgens los te laten, wordt een krachtige toroïdale 
luchtvortex tot wel 6 m ver gelanceerd!  Illustreert het principe van Bernouilly. 
Experimenten: vorm rookringen, doof een kaars vanop afstand e.a.  

Art. nr.  WGS-018                                                                                                          26,60 € 

Moderne vuurstenen 

Twee verchroomde stalen bollen (diameter 50 mm, massa 450 g), waarmee de omzetting van kineti-
sche energie in warmte kan worden aangetoond. 
Experiment: wanneer de 2 bollen tegen elkaar worden geslagen, ontstaat er voldoende warmte om 
een opening te branden in een dubbel gevouwen blad papier. Indien je aluminiumfolie gebruikt, is 
de schokgolf van de botsing zelfs zichtbaar. 

Art. nr.  WGS-005                                                                                                          55,00 € 

Draaibaar opgestelde eend. Even de snavel bevochtigen en binnen de minuut zal de eend zijn kop 
buigen en met zijn snavel in het water duiken om vervolgens weer in zijn staande positie terug te 
keren. De eend blijft net zolang duikelen tot de snavel het water niet meer bereikt. 

Drinkende eend 

Art. nr.  WGS-059                                                                                                          11,30 € 

Leidenfrost ring  

Aluminium ring met een zaagtandvormige geribbelde bodem. Diameter: 42 mm. 
Experiment: de ring wordt op een verwarmingsplaat geplaatst en tot 200°C opgewarmd. Men laat 
een waterdruppel in de ring vallen. Tegen alle verwachtingen in verdampt de waterdruppel niet 
ogenblikkelijk en begint een cirkelvormige beweging uit te voeren.  

Art. nr.  WGS-184                                                                                                          39,90 € 

Slinger van Wirbelforce 

Verend systeem bestaande uit een spiraalveer en een massa.  
Experiment: trek de massa naar beneden en laat ze los. Er ontstaat een verticale beweging die  
geleidelijk aan van amplitude vermindert terwijl de massa een draaiende heen en weer beweging 
begint uit te voeren. Wanneer de veer tot stilstand is gekomen bereikt de amplitude van de draai-
beweging haar maximum om nadien weer af te nemen ten voordele van het opnieuw ontstaan van 
de verticale beweging. 

Art. nr.  WGS-196                                                                                                          74,00 € 
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Geheugenmetaal 1 - paperclip 

Nitinol is een metaallegering gekenmerkt door een geheugeneffect voor de vorm. Onder de over-
gangstemperatuur kan het worden vervormd, boven die temperatuur neemt het de vorige vorm aan.   
Experiment: vervorm de paperclip en breng hem vervolgens in warm water (65°C). Het metaal plooit 
zichzelf opnieuw tot een paperclip. 

Art. nr.  WGS-009                                                             per stuk: 13,75 € / per 3 stuks: 39,20 € 

Geheugenmetaal 2 - schroefveer 

Nitinol is een metaallegering gekenmerkt door een geheugeneffect voor de vorm. Onder de over-
gangstemperatuur kan het worden vervormd, boven die temperatuur neemt het de vorige vorm aan.   
Experiment: het veertje van 30 mm lengte wordt uitgetrokken tot een lengte van 200 mm. Breng 
het vervolgens in warm water (65°C). Het neemt zijn oorspronkelijke vorm terug aan. 

Art. nr.  WGS-048                                                                                         per 2 stuks: 19,60 € 

 

Vloeibare kristalthermometer 

Kunststoffen plankje voorzien van een zwarte bedekking met vloeibare kristallen, waarvan de mole-
culen zich schikken in verticale lagen volgens gelijke oriëntatie, en daarbij verschillende golflengten 
van het licht weerkaatsen. Afmetingen: 150 x 150 mm. 
Experiment: plaats een warm voorwerp, bv. een menselijk hand, op het plankje. Er ontstaat een 
kleurenpatroon op de bedekking, waarbij elke temperatuurwaarde overeenkomt met een andere 
kleur. 

Art. nr.  WGS-053                                                                                                          24,60 € 

Smeltende ijsblokjes 

Bestaande uit 2 schijnbaar identieke zwarte platen van 95x 95 mm. Bij aanraking voelt de ene koud 
aan (aluminium), de andere niet (piepschuim). 
Experiment: plaats een ijsblokje op beide platen (de rubberen ringen vermijden dat de blokjes weg-
glijden). Het ijsblokje op de koude plaat is na 90 s bijna volledig weggesmolten terwijl het blokje op 
de warmere plaat nog bijna niet begonnen is met smelten. 

Art. nr.  WGS-089                                                                                                          32,00 € 

Plasmabol  
Bestaande uit een doorzichtige glazen bol gevuld met een mengsel van edelgassen, en van een 
hoogspanningselektrode midden in de bol. Vanuit deze elektrode ontstaan er plasmabundeltjes die 
naar de buitenkant van de bol lopen en doorlopend bewegen door een combinatie van convectie en 
onderlinge elektrische interactie. Diameter: 200 mm. 
Experiment: wanneer men met de vinger de buitenkant van de bol nadert of aanraakt hebben de 
plasmabundeltjes de neiging ernaartoe te bewegen; neem een TL-lamp vast met één uiteinde en 
richt het andere uiteinde naar de plasmabol: de lamp licht op. 

Art. nr.  WGS-090                                                                                                          25,70 € 

Buis van Lenz 
Koperen buis (lengte 320 mm, diameter 20 mm) voor de illustratie van de wet van Lenz. Geleverd 
met 2 schijnbaar identieke cilindertjes, een uit staal en 1 neodymium magneet. 
Experiment: de magneet, die nochtans niet aangetrokken is door de koperen buis, valt veel trager 
door de buis dan een niet-magnetisch voorwerp. Valtijd: 4 seconden. 

Art. nr.  WGS-007                                                                                                          25,40 € 
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Energy ball 

Wit balletje met ingebouwde buzzer en aan de buitenkant 2 geleidende metalen strips. Wanneer je 
de 2 strips aanraakt, sluit je de stroomkring via je lichaam waardoor de buzzer in werking treedt.  
Experiment: onderzoek open en gesloten circuits hand in hand met de hele klasgroep!  

Art. nr.  WGS-026                                                                                                            7,50 € 

Experimenteren met ferrofluid 

Ferrofluid is een vloeistof die ferromagnetische deeltjes bevat met een diameter van slechts enkele 
nanometer. Hierdoor reageert deze vloeistof zeer sterk op magnetische velden en gedraagt zich 
daarin zeer ongebruikelijk. De set bestaat uit 15 ml ferrofluid, 30 ml oppervlakte-actieve stof,          
1 neodymium magneet, 1 flesje met drukdeksel, 1 petrischaaltje en 10 Pasteurpipetten. 

Art. nr.  WGS-107                                                                                                          42,50 € 

Kneedbare stof die miljoenen kleine metalen partikeltjes bevat. Rek de pasta uit, scheur ze, laat ze 
botsen of sla ze in stukken met een hamer! Geleverd met een sterke neodymium magneet die opge-
slokt wordt door de pasta wanneer het in de buurt wordt gelegd. 
Lesonderwerpen: eigenschappen van de materie, aggregatietoestanden, magnetisme. Ook ideaal  
voor het simuleren van fagocytose!  

Magneetpasta 

Art. nr.  WGS-040                                                                                            per 90 g: 31,35 € 

Waterraket  

Eenvoudige raket die water als drijfstof gebruikt. Een PET-fles van 1 liter wordt voor 1/4 met water 
gevuld en vervolgens aangesloten op de lanceerbasis. Met behulp van een fietspomp wordt de druk 
in de fles opgebouwd. Wanneer de druk voldoende hoog is schiet de raket automatisch los en kan 
een hoogte van meer dan 30 m bereiken. De PET-fles en de fietspomp zijn niet inbegrepen.  

Art. nr.  WGS-184                                                                                                          16,40 € 

Huilbuis 

Geribbelde PVC-buis van 750 mm lengte die door ermee te zwaaien een huilend geluid produceert.  
Door harder of zachter te zwaaien kan je de tonhoogte wijzigen.  

Art. nr.  WGS-102                                                                                                            7,50 € 

Zingende pijp 

Een dikwandige metalen buis van 450 mm lengte wordt boven de vlam van een bunsenbrander 
gehouden en tijdens 15 s opgewarmd. Na het verwijderen van de vlam produceert de buis een luide 
toon tijdens meer dan 30 s. Wanneer de buis horizontaal wordt gehouden verdwijnt het geluid.  

Art. nr.  WGS-085                                                                                                          66,40 € 

Kamer van Ames 

Miniatuur kamer van Ames voor het aantonen van een optische illusie. Vervaardigd uit versterkt 
karton (vlak geleverd). Afmetingen: 200 x 300 x 180 mm.  
Experiment: verplaats een opgehangen objekt in de kamer (van links naar rechts en omgekeerd) en 
bekijk het door het kijkgat aan de voorzijde. Het lijkt alsof het kleiner of groter wordt. 

Art. nr.  WGS-160                                                                                                          31,40 € 

Draadgaas 
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Radiometer van Crookes 1 
Bestaat uit een vacuüm gezogen glazen bol met daarin 4 metalen wieken die op een verticale draai-
as gemonteerd zijn. De wieken zijn aan de ene zijde zwart en aan de andere zijde spiegelend. 
Experiment: als het molentje belicht wordt gaan de wieken draaien. 

Art. nr.  WGS-035                                                                                                          20,80 € 

Bestaande uit twee op elkaar geplaatste parabolische spiegels waarvan de bovenste voorzien is van 
een opening. Plaats een voorwerp op de bodem van de kamer en u krijgt een perfect 3-dimensionaal 
beeld ter hoogte van de opening. Daardoor ontstaat de indruk dat u het voorwerp kunt pakken, 
maar uw vingers gaan er gewoon doorheen!  Diameter van de spiegels: 230 mm.  

Mirage 

Art. nr.  WGS-060                                                                                                          37,95 € 

Deze kartonnen bril bevat diffractieroosters volgens 2 assen. Wanneer men door de bril naar licht-
bronnen kijkt wordt het lichtspectrum zichtbaar. 

Spectrumbril 

Art. nr.  WGS-051                                                                                                            1,70 € 

Deze bol bevat drie LED-lampjes die sneller dan 0,1 seconde afwisselend rood, groen en blauw  
flikkeren. In rustpositie wordt er wit licht waargenomen. Bij een snelle cirkelbeweging ziet men de 
afzonderlijke rode, groene en blauwe lichtstippen. 
Lesonderwerpen: samenstelling van wit licht, soorten kegeltjes in het netvlies, geleidingssnelheid 
van de zenuwimpulsen. 

Mysterious glowing ball 

Art. nr.  WGS-050                                                                                                          12,95 € 

Optische hersenkraker 
Bestaande uit een plexiglazen cilindrische lens met houder en een gelamineerd kaartje met vermel-
ding mangaan (rood) dioxide (blauw). 
Experiment: plaats de lens op het kaartje en lees de woorden erdoorheen. Het woord mangaan is 
omgekeerd te zien, het woord dioxide niet. Hoe kan dit verklaard worden? 

Art. nr.  WGS-017                                                                                                          37,90 € 

Onzichtbare beker 
Beker zonder schaalverdeling, uit materiaal vervaardigd met dezelfde optische brekingsindex als 
frituurolie. 
Experiment: dompel de beker onder in een breder, met frituurolie gevuld bekerglas. Vul de beker 
vervolgens ook met frituurolie zodat de vloeistofniveaus even hoog staan. Het licht wordt niet gebro-
ken bij de overgang van olie naar glas, waardoor de beker niet zichtbaar is. 

Art. nr.  WGS-012                                                                                                          18,90 €  

Radiometer van Crookes 2 
Bestaande uit 2 vacuüm gezogen glazen bollen met daarin 4 metalen wieken die op een verticale 
draaias gemonteerd zijn. De wieken zijn aan de ene zijde zwart en aan de andere zijde spiegelend. 
De zwarte en spiegelende zijden zijn echter omgekeerd aangebracht in de bovenste en onderste bol. 
Experiment: als de molentjes belicht worden gaan de wieken in tegenovergestelde richting draaien. 

Art. nr.  WGS-105                                                                                                          71,70 € 
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Plastic zakje dat onderkoeld natriumacetaat in water bevat alsook een metalen plaatje. Kan gebruikt 
worden om exo- en endotherme chemische reacties te onderzoeken. Afmetingen: ca. 100 x 100 mm. 
Experiment: door het metalen plaatje herhaaldelijk in de vloeistof te knikken, worden natriumacetaat 
trihydraat kristallen gevormd, waardoor de oplossing eromheen kristalliseert. Hierbij komt warmte 
vrij, waarbij de inhoud van het zakje in vaste, ondoorzichtige toestand overgaat. Een 2-tal minuten 
na het knikken bereikt het geheel zijn maximale temperatuur (54°C), die ongeveer 30 minuten kan 
aanhouden. Door het zakje een 10-tal minuten in kokend water te leggen, wordt de oorspronkelijke 
vloeibare fase weer bereikt waardoor het geheel opnieuw gebruikt kan worden. 

Hotpack 

Art. nr.  WGS-008                                                          per stuk: 13,20 € / per 12 stuks: 142,00 € 

Magisch zand 
Gekleurd zand voorzien van een hydrofobe laag. Het zinkt in water, maar lost er niet in op 
(herbruikbaar). Het lost echter wel op in olie (onomkeerbaar).  
Lesonderwerpen: hydrofiel en hydrofoob, adhesie en cohesie, mengsels, oplosbaarheid, oppervlakte-
spanning. 

Art. nr.  WGS-024                                                                                           per 450 g: 11,30 € 

Witte korrelige polymeer dat tot 40 maal toeneemt in volume bij toevoeging van water.  
Lesonderwepen: exotherme reacties, massadichtheid. Ook ideaal om de verdampingssnelheid van 
water te onderzoeken!  

Kunstsneeuw 

Art. nr.  WGS-025                                                             per 100 g: 12,90 € / per 450 g: 36,90 €  

Superabsorberend polymeer 

Er wordt gebruik gemaakt van natriumpolyacrylaat om de werking van o.a. luiers te illustreren. Deze 
korrelige stof kan ongeveer 500 tot 1000 maal haar massa aan water vasthouden. 
Experiment: breng een kleine hoeveelheid van de stof in een bekertje en vul hem met water. Het 
geheel verandert bijna ogenblikkelijk in een gel, waardoor het bekertje kan omgedraaid worden 
zonder zijn inhoud te verliezen. 

Art. nr.  WGS-006                                                             per 110 g: 13,80 € / per 450 g: 37,90 € 

Dit papier is gemaakt van natriumcarboxylmethylcellulose en houtpulp. Het is normaal papier omdat 
erop geschreven, gedrukt en gefotokopieerd kan worden. Het verbazingwekkende is dat het oplost 
in water. Je ziet het smelten voor je ogen! Afmetingen: 280 x 215 mm. 
Experiment: neem een vel papier en print er een kleine tekst op met een laserprinter. Dompel het in 
koud of warm water: het papier zal oplossen maar de letters gaan blijven. 

Water oplosbaar papier 

Art. nr.  WGS-083                                                    per 15 vellen: 15,10 € / per 30 vellen: 26,50 €            

Een lightstick bestaat uit een plastic buisje gevuld met waterstofperoxide en uit een daarin geplaatst 
glazen buisje gevuld met difenyloxalaat vermengd met een fluorescerende kleurstof. De lightstick 
wordt geactiveerd door het plastic buisje te buigen tot het glazen buisje breekt: de chemicaliën   
vermengen zich dan met elkaar en er ontstaat een reactie waarbij licht wordt uitgestraald (chemo-
luminescentie). De lightsticks hebben een lengte van 150 mm en een lichtduur van ca. 8 uur.  

Lightsticks 

Art. nrs.  WGS-061 (blauw) / WGS-062 (rood) / WGS-063 (groen)                                         3,70 €                    



www.dimat.be                                                                                                                                   Prijslijst 06/2018 | Prijzen excl. 21% BTW 

                            9                              

Alcoholbril, 1‰ 
Simuleert een alcoholconcentratie tussen de 0,8 en 1,5 promille. Bij het dragen van deze bril ervaart 
men evenwichtsverlies, dubbelzien, verminderde diepte-inschatting, verwarrende omgeving en een 
verminderd gezichtsveld. 

Art. nr.  WGS-038                                                      per stuk: 153,00 € / vanaf 3 stuks: 141,00 € 

Met deze bril staat de wereld op zijn kop, net zoals bij pasgeborene. Probeer u zich in het lokaal te 
verplaatsen, iemand een hand te geven, een glas water in te schenken, een tekening te maken e.a.  
Een echte fascinerende belevenis! 

Omkeerbril 

Art. nr.  WGS-039                                                                                                         332,00 € 

Alcoholbril, 3‰ 
Simuleert een alcoholconcentratie van 3 promille in de avondschemering. Bij het dragen van deze 
bril ervaart men dezelfde effecten als bij de bril van 1 promille echter nog extremer. 

Art. nr.  WGS-078                                                      per stuk: 153,00 € / vanaf 3 stuks: 141,00 € 

Drugsbril 
Voor het simuleren van de effecten die het gebruik van drugs of een overdosis medicijnen kunnen 
veroorzaken: desoriëntatie, duizeligheid, gewijzigde ruimteperceptie, vertraagd reactievermogen, 
concentratie- en geheugenproblemen, gevoel van euforie. 

Art. nr.  WGS-088                                                      per stuk: 153,00 € / vanaf 3 stuks: 141,00 € 

Met deze bril kan men de wereld zien door de ogen van een insect. Bestaande uit 2 facetogen met 
telkens 25 ommatidia. 

Facetogenbril 

Art. nr.  WGS-081                                                                                                          55,70 € 

Voor het aanleren van de voorwaardelijke reflex. Een kleine luchtstoot in de ogen zorgt voor een 
reflex: het sluiten van de oogleden. Wanneer men dit combineert met een geluidssignaal (fluitje) 
dan zal na korte tijd alleen het fluitsignaal voldoende zijn om deze reflex op te wekken. Wanneer het 
“vals alarm” te dikwijls na mekaar voorkomt verdwijnt de reflex. 

Reflexbril 

Art. nr.  WGS-079                                                                                                          59,35 € 

Belastbaarheid van botten 
Bijna niet te geloven: een menselijk dijbeen kan een gewicht van ca. 1600 kg verdragen zonder te 
breken. Bij dit model wordt het experiment uitgevoerd met het bijgeleverd dijbeen van een kat: deze 
kleine bot verdraagt de druk van een lichtgewichtige leerling! Tussen de 2 plateaus kan er ook een 
kippenei geplaatst worden en de belastbaarheid van de kalkschaal gemeten worden (ca. 4 kg).  

Art. nr.  WGS-082                                                                                                         151,00 € 
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