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Met de hand gemaakte kaarsen 
van bijenwas
nr. 230-812, 230-814, 230-815, 230-816

Van levendige bijen
Handgevormde bijenwaskaarsen

BRANDINSTRUCTIES

DE KAARS IS EEN LEVEND LICHT EN MOET ZO OOK BEHANDELD 
WORDEN.

•   Laat de kaars alleen onder toezicht branden.
•   Bescherm de kaars tegen tocht, dit voorkomt roet, druipen en slechts aan één 

kant afbranden.
•   Laat de kaars niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen 

branden.
•   Kies voor onderzetters en kandelaars, die gemaakt zijn van stevig, onbrandbaar 

materiaal.
•   Zorg bij gebruik van meerdere kaarsen voor een voldoende afstand onderling 

van minimaal 15 cm.
•   De kaars moet elke keer minstens zolang branden, dat de hele branderplaat 

vloeibaar is geworden. Door herhaalde korte brandtijden kan de lont te kort 
worden of de kaars hol uitbranden.

•   De lengte van de lont moet 1-1,5 cm zijn. U kunt de lont eventueel inkorten met 
een kaarsschaar om roet te voorkomen.

•   Verwijder resten van lucifers, de lont en andere verontreinigingen uit de bran-
derplaat en houd deze schoon.



•   Bij ongelijkmatige verbranding moeten de randen na het blussen van de kaars 
en het afkoelen van de was gelijkmatig naar binnen worden gekneed of met een 
schaar worden bijgeknipt.

•   Om de kaars te doven, doop je de lont in de vloeibare was met een hittebesten-
dig voorwerp en zet je hem daarna weer recht!
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