
Producttips  

Gildewerk Kleurpillen 

Kleurpillen bestaan uit paraffine met een hoge concentratie 
ultrafijn geprepareerd kaarsenpigment. Het pigment is kleur- en 
lichtecht, mengt uitstekend en is onschadelijk bij verbranding. 
Kleurpillen zijn verkrijgbaar in vele tinten. 

Gietkaarsen door-en-door kleuren 
1. Verwarm was.
2. Meng de gesmolten was goed door.
3. Tap een gietkan vol.
4. Voeg 1/2 tot maximaal één kleurpil toe per liter was.
5. Wacht tot de pil is opgelost. Roer de was goed door en vul de mallen.

Let op: Controleer bij het gieten of de was nog wel 90ºC is. Zo niet, verwarm dan eerst nog even in bijvoorbeeld de 
Gildewerk Mini-Bain of Gildewerk Gietset DMJ-00100. 

Indoop-kleurwas maken 
1. Zet plasic duobakjes (afsmeltbakjes) klaar.
2. Noteer met vilstift op het bakje het kleurnummer van de kleurpillen.
3. Leg in elk van de twee uitsparingen van het bakje drie kleurpillen. Vul de uitsparingen van de bakjes met warme paraffine
tot net onder de overloop. Roeren is overbodig. Optimaal is daarvoor de Gildewerk Coatingwas DPW-00011
4. Laat de was afkoelen.
5. Vul de kleurbus (bij) met de blokjes was, waarin de kleurpillen zijn opgesloten. U hebt dan steeds de juiste
mengverhouding van paraffine en pigment.
6. Meng kleurwas voorafgaand aan gebruik zeer goed door met een op-en-neer gaande, pompende beweging. De roerstaaf
van Gildewerk is daarbij een prima hulpmiddel. Ontstaat toch een schuimlaag op de kleurwas, wacht dan tot deze is opgelost
voordat je gaat dompelen. (12 tabl./kg)

Kaarsen kleuren met Indoop-kleurwas 
1. Controleer met een thermometer of de kleurwas 75°C is.
2. Bevestig een ophangkaartje aan de pit van een stel witte kaarsen.
3. Houd de kaarsen vast bij het ophangkaartje. Laat ze contact maken met het oppervlak van de kleurwas. Dompel ze dan
onder tot het ophangkaartje nog net niet de was raakt.
4. Wacht vier tot vijf tellen als u dinerkaarsen met een doorsnede van 20 mm dompelt. Dunnere dompelkaarsen houdt u wat
korter in de kleurwas.
5. Haal de kaarsen weer naar boven en dep de onderkant af.
6. Ook gegoten kaarsen kunt u op die manier kleuren.

Mengen 

U kunt de kleuren onderling mengen om nieuwe tinten te maken. Houd er rekening mee dat vooral 
donkere kleuren overheersen. 

• Bepaal of u de gewenste tint hebt door wat gekleurde was te laten stollen.
• Noteer de kleurnummers en mengverhouding, zodat u de kleur later opnieuw kunt maken.

Let op! 

• Langdurige verhitting op 90-95º C heeft een negatief effect op het kleurpigment.
• Iedere wassoort heeft een eigen basiskleur die invloed heeft op de kleur van de kaars.
• Vooral de toevoeging van stearine beïnvloedt de kleur.
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