
 
SA235 Gyertyák és illatok kreatív szett – Csodálatos természet 
Készíts magadnak a természet formái ihlette illatos gyertyákat! 
 
Ezzel a készlettel könnyen készíthetsz saját tervezésű színes és illatos gyertyákat, melyek pontosan meg fognak felelni 
a vágyaidnak, ha a képes útmutatót gondosan követed. Garantált dekoratív forma, szín és illat, valamint hosszú égési 
idő a minőségi alapanyagoknak köszönhetően! Különleges alkotásokat készíthetsz, amik csak az est leszálltát várják, 
hogy fényükkel és illatukkal betöltsék a szobát! 
 
Figyelmeztetés: Gyermekek csak 8 éves kor felett 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. 8 év alatti 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. 

Ajánlott életkor: 8-tól 99 éves korig 

A doboz tartalma: 800 gr „lassan égő” „steraffine” viasz az optimális eredményhez; 3 könnyen használható 
öntőforma: margaréta, bambusz és csavart tojás; 1,2 m kanóc; 1 mérőedény fogantyúval; 2 üvegcse parfüm: ámbra és 
ciprus illatú; 3 üvegcse tetszőlegesen kombinálható színezőfesték: piros, sárga, kék; 5 pipetta; képes használati 
útmutató 

Útmutató 
Az útmutató felsorolja a készlet tartalmát, és azokat a szükséges eszközöket is, amelyek nincsenek a készlethez 
mellékelve: gyorsforraló (edény, amiben a viaszt melegíteni tudjuk tűzhelyen), alufólia, olló, evőkanál, kés a kész 
gyertyáról a fölösleges viaszt lekaparni, ragasztószalag (tixo, vékonyabb), ceruza vagy hurkapálca. Ezután számozott 
képek vezetnek végig a munkafolyamaton. 
1. Nyisd szét az öntőformát, helyezd a kanócot függőlegesen középre, ahogyan a kép mutatja. A kanóc végét 

rögzítsd ragasztószalaggal a forma fenekének közepén. 
2. Pattintsd össze a forma 2 oldalát, és vágd le a kanóc fölösleges kilógó részét. 
3. Rögzítsd a kanócot ragasztószalaggal egy hurkapálcához vagy ceruzához, hogy töltés közben középen maradjon. 
4. Bambusz gyertyához 18, margaréta gyertyához 11, a legkisebb csavart tojás formájú gyertyához 9 kanál viaszt 

tegyél a gyorsforralóba.  
5. Ne nyílt lángon olvaszd, az edény alját burkold alufóliába, úgy rakd elektromos tűzhelyre. A viaszt érő hő ne 

legyen több 70°C-nál. Ha csak gáztűzhelyed van, vízgőz fölött olvaszd. 
6. Vedd le a tűzhelyről a megolvadt viaszt, mely nem lehet melegebb 70°C-nál. Erről úgy tudsz megbizonyosodni, 

hogy egy fém (rozsdamentes) kanalat belemártasz az olvadt viaszba 3 másodpercre. Egy vékony viaszrétegnek 
kell megszilárdulni a kanálon. Ha nem látszik, akkor a viasz túl forró, még várni kell vele, amíg jobban kihűlik. 
Kicsit később végezd el újra a próbát. 

7. Miután levetted a tűzről, csepegtesd bele a kiválasztott parfümöt: kis gyertyához 2, nagy gyertyához 3 vagy 4 
pipettányit. A gyertya színét az útmutató táblázata alapján keverheted ki. A festék mennyisége vagy cseppben 
vagy pipettában van feltűntetve. Egy pipetta jel 35 csepp festéket jelent. 

8. Tölts először kevés viaszt a formába, és várj 5 percet. Ahogy a folyékony viasz kihűlik és megszilárdul, kicsit 
összezsugorodik. Töltsd fel a formát fokozatosan a kívánt magasságig, amíg kitölti a teljes formát. 1 óra 
elteltével a viasz zsugorodása miatt esetleg keletkező helyet töltsd ki a maradék folyékony viasszal. 

9. Várj még 2 órát, míg a gyertya teljesen megszilárdul a formában. Ezután a formát nyisd szét. Óvatosan kiveheted 
a kész gyertyát. 

10. Vágd le a kanócot 1-2 centire a gyertya fölött. Késsel óvatosan távolítsd el a fölösleges, kifolyt viaszt. 
11. Mielőtt meggyújtod, helyezd a gyertyát olyan alátétre, ami nem gyulladhat meg, például hozzá illő méretű 

gyertyatartó tálkára. A gyertya égési ideje kb. 3 óra. Ezután a gyertya megolvadhat és elveszítheti formáját. A 
leégett, vagy már formáját vesztett gyertyákat újraöntheted. 
 

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.:06-1-462-23-88 
E-mail: katica@katica.hu  
Web: www.katica.hu 


