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Afmetingen:
250x160x90 (bxdxh) mm
Technische data:
230 Volt, 100 Watt

Productbeschrijving:
De Gildewerk Hotplate is een
elektrisch verwarmde aluminium
plaat. De hotplate is voorzien van
het CE keurmerk. Het temperatuur
gecontroleerde verwarmingselement
verwarmt de plaat tot maximaal
90º C. Het element is beveiligd tegen
oververhitting. De Hotplate wordt
ingeschakeld door de stekker in
het stopcontact te steken. Na ca.
15 minuten is de plaat dan voldoende
opgewarmd. Een indicatielampje
geeft aan wanneer de Hotplate in
gebruik is. In de 2 gaatjes in het
midden van de plaat kunnen, indien
gewenst, reliëfs geplaatst worden,
zie www.shop.gildewerk.com.
In het schroefgat in de hoek kan
de Gildewerk Afsmeltsteun
HOT-00011bevestigd worden.
(zie handleiding afsmelthulp)

De Gildewerk Hotplate
is geschikt om:

• Als men de kaars daarna overdompeld met kleurwas is het
reliëf nog duidelijker te zien.

1

de onderkant van kaarsen af
te vlakken

2

de zijkanten van de kaarsen
glad/plat te maken

• Strijkt men het overdompelde
reliëf op de Hotplate af blijft de
kleur alleen in het reliëf achter.

3

de Gildewerk hotplate reliëfs
te verwarmen

Toepassing 1
De pit aan de onderkant diep
wegsnijden en de kaars kort op
de Hotplate drukken. Om kaarsen
gemakkelijk haaks af te smelten,
raden wij het gebruik van de
Gildewerk Afsmeltsteun aan.
Toepassing 2
Als het oppervlak van een kaars niet
glad (genoeg) is, kan men de kaars
over de plaat wrijven en dan langs
de rand van de plaat afstrijken. Tilt
men de kaars na het wrijven gewoon
op ontstaat juist een grillig patroon
op het oppervlak.
Toepassing 3
Kies een van de Gildewerk Reliëfs
voor de Hotplate en plaats deze in
de gaatjes op de plaat. Even wachten
tot het reliëf heet genoeg is en de
zijkant van de kaars kort op het reliëf
drukken. Het reliëf laat een diepe
afdruk achter op de kaars.
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• Overdompeld men de kaars eerst
met kleur en smelt dan het reliëf
erin ontstaat een witte afdruk.

Let op:
• Aan dit apparaat kan men zich
ernstig branden
• Brandbare stoffen kunnen vlam
vatten
• Bij onachtzaamheid kunnen
kaarsen beschadigen of helemaal
smelten
• Buiten bereik van kleine kinderen
houden.

Elektrische apparaten dienen
regelmatig gekeurd te worden.
Elektrische apparaten met
verwarming zijn aan krimp en rek
onderhevig. Jaarlijks onderhoud is
daarom noodzakelijk.

