
 
SA2353 Virágos gyertyák – kreatív szett 
Készíts magadnak és dekoráld saját illatos gyertyáidat! 

Figyelmeztetés: Csak 8 év fölötti gyermekek használhatják, felnőtt felügyelettel. Olvasd el és kövesd az ábrákon látható 
útmutatót, és őrizd meg későbbre is, hogy bármikor elővehesd. Ne kerüljön az anyag közvetlenül a bőrre, és főleg ne a 
szembe, szájba. Gyermekek és kisállatok ne menjenek a munkafolyamat közelébe, a dobozt és a gyertyákat olyan helyen 
tartsd, ahol nem érhetik el. A készletben található illatanyag allergiás reakciót válthat ki. 

Életkor: 8 éves kor fölött 

A doboz tartalma: 600 gr „lassan égő” viasz az optimális eredményhez; 1 öntőforma; 1,5 m kanóc; 1 üvegcse virágillatú 
parfüm; pipetta; 2 lapon virágos matricák; képes használati útmutató 

Útmutató 
Az útmutató felsorolja a készlet tartalmát, és azokat a szükséges eszközöket is, amelyek nincsenek a készlethez mellékelve: 
gyorsforraló, alufólia, olló, evőkanál, ragasztószalag. Ezután számozott képek vezetnek végig a munkafolyamaton. 
1. Köss hármas csomót a kanóc végére, és a fennmaradó végét dugd át a forma fenekének közepén lévő lyukon. 
2. Néhány viaszmorzsával tömd el a nyílást a csomó körül, a kanóc végét rögzítsd ragasztószalaggal. 
3. Kösd a kanócot egy vesszőre vagy ceruzára, hogy töltés közben középen maradjon. 
4. Nagy gyertyához 18, kisebbhez 11 kanál viaszt tegyél a gyorsforralóba. Ne nyílt lángon olvaszd, az edény alját burkold 

alufóliába, úgy rakd elektromos tűzhelyre. A viaszt érő hő ne legyen több 70 foknál. Ha csak gáztűzhelyed van, vízgőz 
fölött olvaszd. 

5. Vedd le a tűzhelyről a megolvadt viaszt, és csepegtesd bele a kiválasztott parfümöt: kis gyertyához 2, nagy gyertyához 
3 pipettányit. 

6. Tölts 1 cm magasságig viaszt a formába, és várj 5 percet. 
7. Töltsd fel a formát a kívánt magasságig, és cseppents bele néhány csepp parfümöt a pipettával. 
8. 30 percig hagyd szobahőmérsékleten hűlni, majd rakd a hűtőbe 1 órára. 
9. A képződött mélyedést töltsd fel viasszal, és rakd vissza a hűtőbe még 1 órára. 
10. Óvatosan húzd ki a gyertyát a formából. 
11. Vágd le a kanócot 1-2 centire a gyertya fölött. 
12. Vágd ki a matricákat, amiket használni szeretnél, és hideg vízben oldd le őket a papírról. 
13. Ragaszd a matricákat a kész gyertyára. 
14. A leégett, vagy már formáját vesztett gyertyákat újraöntheted. A nagyobb gyertya 4, a kisebb legfeljebb 3 órán át ég. 

Figyelmeztetés! Vigyázz, ne melegítsd túl a viaszt. A túlmelegített viasz könnyen belobban. Hogy ezt elkerüld, a tűzhely 
legalacsonyabb hőfokára állítva melegítsd, és végig figyeld az olvadási folyamatot. Amint teljesen elolvadt, vedd le a tűzről. 
Vigyázz, hogy a termékek ne érintkezzenek a bőröddel, különösen a szemedet és a szádat óvd. Ha szembe vagy 
nyálkahártyára került, azonnal öblítsd le vízzel. Égési sérülés esetén tartsd nagyon hideg vízsugár alá legalább 15 percig az 
égett felületet. Ha szükséges, fordulj orvoshoz. 

Jó szórakozást! 
A játékot importálja és forgalmazza: Katica Játék Kft. 

1077 Bp. Király u. 101. (Lövölde térnél) 
Tel./fax:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu Web: www.katica.hu 

 


