Producttips
Hoe verwerk je koolzaadwas?
WAX-00700 - vrijstaande kaarsen > 57-61 ºC
WAX-00710 - was voor glazen/potjes > 52-54 ºC
WAX-00720 - vrijstaande kaarsen en coatingwas > 66-71 ºC

Gieten in glaasjes
Wax-00710

optimale giettemperatuur: > 60ºC
Het voorverwarmen van de glaasjes is niet noodzakelijk, een
langzame afkoeling is wel optimaal voor de hechting aan de
glaswand en een mooi glad oppervlak.
Pitmaat: koolzaadwas heeft een vrij dikke pit nodig, 1 - 2 maten dikker dan bij paraffine.


• WPT-00060 voor votiefglas gebogen (POT-00101) 
• WPT-00100.voor votiefglas recht (POT-00100)

(pitmaat altijd eerst zelf testen, het onderzoek naar de meest ideale pit voor koolzaad is nog
gaande, kijk regelmatig in de webshop voor de nieuwste artikelen)
Vrijstaande kaarsen gieten
WAX-00700 of WAX-00720

Giettemperatuur: ca. 75-80ºC
Vul de mal. Als de was begint te stollen maar nog zacht is, bij de pit 2 gaten prikken. Als de
was is afgekoeld de gaten vullen. Laat de kaarsen bij kamertemperatuur afkoelen en zorg
ervoor dat de afkoeling spoedig verloopt, dus de mallen niet te dicht op elkaar zetten. Een
snelle afkoeling zorgt ervoor dat de was goed los krimpt van de mal.
Pitmaat: koolzaadwas heeft een vrij dikke pit nodig, 1 -2 maten dikker dan bij paraffine.
•
•
•
•

Ø < 20 mm > platte pit 3x10
Ø 20-50 mm > platte pit 3x12
Ø 50-60 mm > platte pit 3x14
Ø 60-80 mm > platte pit 3x16

(pitmaat altijd eerst zelf testen, het onderzoek naar de meest ideale pit voor koolzaad is nog
gaande, kijk regelmatig in de webshop voor de nieuwste artikelen)
Eenvoudige ronde modellen zullen het beste afbranden.
Kaarsen dompelen
WAX-00700 of WAX-00720

Dompeltemperatuur 80ºC

Ook voor het dompelen van kaarsen is koolzaadwas heel goed geschikt.
Ga te werk als bij paraffinekaarsen.
Pitmaat:
• Ø 10 mm > platte pit 3x10
• Ø 20 mm > platte pit 3x12
Wij raden aan om gedompelde kaarsen altijd te overdompelen met de extra harde coatingwas
(WAX-00720)
Kleur & Geur

Vrijstaande kaarsen of gedompelde kaarsen kan men overdompelen met kleurwas. Ideaal
daarvoor is de speciale coatingwas van koolzaad (WAX-00720) die de kaars een extra harde
buitenlaag geeft. Coatingwas kan men inkleuren met onze kleurtabletten (12 tabl/kg).
Dompeltemperatuur: 80º C
Voor het door-en-door kleuren adviseren wij vetoplosbare kleurstof, (max. 1 g/kg).
Bedenk daarbij dat de eigen, zeer opake kleur van de was, de kleuring in grote mate zal
beïnvloeden. Koolzadwas is zeer goed geschikt om er parfum aan toe te voegen.
Bij gebruik van Gildewerk geurparaffine is de maximale toevoeging 10 % en bij gebruik van
Gildewerk parfumolie maximaal 5 %.

