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Instructies voor het maken van kaarsen
Instructies:
1. Vul de was in de wassmeltkan en verwarm deze indirect in een warm waterbad tot 80-90 °C, afbeelding 1. De juiste
temperatuur van de was is van essentieel
belang voor de gladheid van het oppervlak van de kaars en het verwijderen van
de kaars uit de mal. De was mag wegens
brandgevaar nooit rechtstreeks in een
pan worden gesmolten.
2. Door het doorroeren van kleurstof
krijg je de gewenste tint. Voorzichtig
doseren: ongeveer 2 - 4 g voor 1 kg was
(kleurtest: giet een beetje vloeibare was
in een vat met koud water). Een overdosering kan je kaars negatief beïnvloeden. De kleuren zijn onderling mengbaar.





3. De pit moet worden afgestemd op de diameter van de gietvorm. Voor niet-cilindrische vormen, is de gemiddelde diameter
maatgevend.

Benodigd materiaal:
kaarsengietwas
pit
kaarsenvorm
waskleurpigment: rood en lila

eventueel kaarsen geurolie
naar wens



Benodigd gereedschap:
kookplaat/fornuis
kan
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4. Knoop aan het einde van de pit een dubbele knoop, afbeelding
2, en snijd het op de benodigde lengte af; schuin afsnijden vergemakkelijkt het inbrengen van de pit in de gietvorm. Voert u de
lont van de punt af in en ﬁxeer haar aan het andere eind van de
vorm met de bijgevoegde naald (naald door de pit steken), Afbeelding 3. Zorg ervoor dat de dubbele knoop de opening van de
hals van de vorm goed afdicht.
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5. Vul de vloeibare was in de gietvorm, afbeelding 4. Bij het afkoelen van de was vormt zich altijd een krater, die door een of
meerdere malen nagieten opgevuld wordt. Bij laagjes gieten, afbeelding 5 en 6, kan de gietvorm ook in een schuine positie worden gebracht (door middel van een gietstandaard of een zandbed).



6. Zodra de was volledig is afgekoeld, knip je de knoop bij de
punt van de kaars af. Daarna kan de kaars uit de mal worden gehaald. Mocht de kaars niet verwijderd kunnen worden, helpt het,
als je deze kort in de koelkast zet.

Waarschuwing:
* Niet innemen.
* Buiten bereik van kinderen houden, bevat kleine onderdelen.
* Uitsluitend onder toezicht van volwassenen gebrui-ken.
* Direct smelten van de was in de pan of op een open vlam is
brandgevaarlijk.
* Wasdamp kan vanaf 180 °C zelf ontbranden.
* Laat brandende kaarsen nooit onbeheerd achter.
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Belangrijk:
Werkblad afdekken! Zorg ervoor dat de vorm bij het vullen
schoon en droog is. Maak van een kleur maar zoveel aan, als je
vervolgens gaat gebruiken. Controleer de temperatuur van de
was met een thermometer. Gebruik voor het schoonmaken van de
gietvorm warm water en wrijf deze daarna met een droge doek
of keukenpapier uit.

