Producttips
Welke pit voor welke kaars
Let op: deze pitmaten zijn slechts een
indicatie.
Pitten altijd eerst zelf testen
Pit te dun: kaars gaat druipen
Pit te dik: kaars gaat walmen
Kaarsen van Paraffine
gedompeld

gegoten

Ø < 10 mm : 3x2,

Ø < 20 mm: 3x6,

Ø 10 - 15 mm : 3x4,

Ø 20 – 55 mm: 3x8,

Ø 15 - 18 mm : 3x6,

Ø 55 – 75 mm: 3x10,

Ø 18 - 20 mm : 3x8,

Ø 75 -100 mm: 3x12,

Ø 20 - 50 mm : 3x10,

Ø >100 mm: 3x14,

Ø > 50 mm : 3x12

Bij taps toelopende kaarsen de gemiddelde diameter aanhouden.

Kaarsen van Koolzaad, EcoSoja en Ecowas (gegoten)
hebben een vrij dikke pit nodig, 1 -2 maten dikker dan bij paraffine
Ø < 40 mm platte pit 3x10
Ø 40-60 mm platte pit 3x12
Ø 60-70 mm platte pit 3x14
Kaarsen van Bijenwas
Ø 20 – 40 mm: ronde pit Nr. 5
Ø 40 – 70 mm: ronde pit Nr. 7
Ronde pit heeft een brandrichting en is halfrond. Aan de vlakke kant hebben de gevlochten draden
een V-vorm. De punt van de V moet naar de onderkant van de kaars wijzen.
Kaarsen van Stearine
Het typenummer van de pit |(30-40-50-60-70-80) komt overeen met de dikte van de kaars in
millimeters. Voor een kaars met een doorsnede van 6 cm gebruikt u dus Stearinepit 60. Bij taps
toelopende kaarsen de grootste diameter aanhouden. Dikke stearinekaarsen zijn nooit helemaal
lekvrij, dus altijd een onderzetter of kandelaar gebruiken. Stearinekaarsen branden met een grote
vlam. Het inkorten van de pit, om de vlam kleiner te laten branden, verergert het lekken.
Waxpit, voorgewaxt
PPB zonder pitvoet, is geschikt voor kleine vrijstaande kaarsen. U kunt deze pit ook op een
pitvoetje bevestigen. Let op: deze pit heeft een brandrichting, de rode kant is de onderkant.
WPT met pitvoet, is geschikt voor kaarsen in potjes/cups/glazen
WPT-00035
WPT-00060
WPT-00100
WPT-00110

kleine drijfkaarsen en theelichtjes
grote drijfkaarsen, grote waxinecups, votiefglas gebogen en recht
glas groot en votiefglas recht bij Koolzaad/EcoSoja/Ecowas
glas groot, bij Koolzaad/EcoSoja/Ecowas

Buiten pit
Voor kaarsen op balkon, terras of in de tuin.
De pit walmt, maar waait zelden uit. Het walmen kunt u beperken door de pit tijdens het branden
bij te knippen.
voor kaarsen in pot of glas:

voor fakkels:

Ø 9 cm: Nr. 3

Buitenpit Nr. 3

Ø 15 cm: Nr. 4
Ø 19 cm: Nr. 5,
Ø > 19 cm: Nr. 7

