
Kod produktu: 267. Strona: 1 z 2 

 

Świece zapachowe Zen 
Zestaw kreatywny. Od 8 lat 

Zawarto ść opakowania 
800 g specjalnej mieszanki wosków (Steraffine). 
5 barwników zapachowych. 
3 foremki. 
5 pipet. 
Knot o długości 1,50m. 
1 zlewka do odmierzania składników. 

Opis produktu 
Zestaw ten służy do wytwarzania w bardzo prosty sposób niezwykłych i oryginalnych świec. Świece 
mogą być zapachowe, a dzięki mieszalnym barwnikom również różnokolorowe. Ich wyrafinowana 
forma sprawi, że staną się ozdobą każdego wnętrza, a dodatkowo wydzielać będą delikatny zapach 
"zen". 

Sposób u życia 

Przygotowanie 
Przygotuj rondelek, najlepiej z dzióbkiem. Na płycie elektrycznej rozłóż folię aluminiową. Włącz płytę na 
najniższy poziom mocy 1. (wosk topi się w temperaturze około 60ºC). Optymalna temperatura lania 
wosku wynosi około 70ºC. 
- Nie należy ustawiać poziomu mocy powyżej 2 bez wcześniejszego przygotowania kąpieli wodnej. 
- Nie należy topić wosku na otwartym ogniu lub na gazie. 
- Nie należy pozostawiać podgrzewanego wosku bez nadzoru. 
 
Wsyp do rondelka nie roztopione kuleczki wosku (Steraffine). Kiedy wosk stanie się płynny, ściągnij 
rondelek z płyty. Istotne jest, by wosk nie był zbyt gorący, ponieważ w przeciwnym razie: 
1- można się poparzyć podczas przelewania wosku. 
2 - można uszkodzić foremki. 

Foremki 
Aby foremki były odpowiednie szczelne należy odciąć ich podstawkę i połączyć zapadkowo część 
wewnętrzną i zewnętrzną. 

Knot 
W czasie topienia wosku przygotuj foremkę, wklejając knot w szczelinę znajdującą się w jej części 
końcowej. Uważaj, by klej nie dostał się do rowka wokół foremki. 
Przeciągnąć knot na drugą stronę, następnie zamknąć formę, dociskając dokładnie obie części. 

Barwniki zapachowe 
Po ściągnięciu rondelka z płyty kuchenki do wosku można dodać barwniki. W zależności od tego, jaki 
kolor chcesz uzyskać, odmierz barwniki według poniższych wskazówek, a następnie wymieszaj (ilość 
barwników przewidziana na 250 ml wosku). 
Kolor Żółty Niebieski Czerwony 
Bladożółty ............................................. 1 pipeta ...........................................  ..........................................  
Intensywny żółty ................................... 3 pipety ...........................................  ..........................................  
Pomarańczowy ..................................... 3 pipety ...........................................  ............................. 20 kropli 
Zielony jabłkowy ................................... 3 pipety ............................. 10 kropli ..........................................  
Seledynowy .......................................... 3 pipety .............................. 1 pipeta ..........................................  
Szmaragdowy ...................................... 3 pipety .............................. 3 pipety ..........................................  
Jasnoniebieski ..................................................  .............................. 1 pipeta ..........................................  
Intensywny niebieski ........................................  .............................. 2 pipety ..........................................  
Granatowy ........................................................  .............................. 3 pipety ..........................................  
Malwowy ..........................................................  .............................. 2 pipety .............................. 1 pipeta 
Bordowy ...........................................................  ............................. 10 kropli .............................. 3 pipety 
Cynober ................................................ 3 pipety ...........................................  .............................. 3 pipety 
Różowy ............................................................  ...........................................  .............................. 1 pipeta 

Odlewanie 
Umieść foremkę na płaskim stole wewnątrz pokrywy pudełka. 
Wlej zawartość rondelka do otworu, upewniając się, czy knot jest prawidłowo umieszczony. Jeśli wosk 
ma odpowiednią temperaturę oraz jeśli foremka jest dobrze zamknięta,  nie powinien z niej wyciekać. 
W rondelku pozostaw warstwę wosku. 
Po upływie około godziny wosk powinien wystygnąć, czego znakiem jest pojawienie się wgłębienia. 
Uzupełnij je resztą podgrzanego wosku. 

Wyjmowanie z formy 
Zanim wyciągniesz świecę z formy, poczekaj około 2 godzin, aż forma zupełnie ostygnie. Wosk, który 
wyciekł, można usunąć za pomocą niezbyt ostrego noża bez ząbków. 
Utnij knot 4 mm nad powierzchnią wosku. I świeca gotowa! 
Pozostałą warstwę wosku możesz wykorzystać ponownie do wykonania innej świecy lub świec w 
różnokolorowe pasy, czyli tzw. świec „piżam”. 

Kilka praktycznych porad 
Jeśli nie posiadasz termometru możesz sprawdzać temperaturę wosku, zanurzając w nim łyżeczkę. 
Jeśli po wyciągnięciu łyżeczki wosk zaczyna krzepnąć oznacza to, że jego temperatura jest właściwa. 
Jeśli wosk ścieka z łyżeczki, temperatura jest za wysoka i w takim przypadku należy jeszcze trochę 
poczekać. 
Jeśli korzystasz z foremki po raz kolejny, usuń wszystkie resztki wosku, które mogłyby uniemożliwić jej 
zamknięcie. 
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Jeśli chcesz wykonać świecę pływającą, wykorzystaj do tego formę w kształcie margerytki, ale jedynie 
w połowie. Następnie zrób w świecy otwór za pomocą lekko podgrzanego gwoździa, aby po 
wyciagnięciu z formy móc umieścić w niej knot. 
Jeśli chcesz, by pływająca margerytka miała kolorowy środek, wlej kilka kropli wosku w innym kolorze. 
Można pomalować świece za pomocą gęstych farb akrylowych. 
Jeśli chcesz wykonać proste świece o różnej wysokości, do tego celu możesz użyć zlewki. W takim 
przypadku wlej nieco wosku na dno i umocuj knot. Odczekaj, aż wosk dobrze wystygnie, a następnie 
wlej kolejną warstwę. Knot owiń wokół długopisu i połóż go na brzegu zlewki. Jeśli chcesz wykonać 
świece w różnokolorowe pasy, musisz poczekać, aż każda kolejna warstwa kolorystyczna dobrze się 
skrystalizuje. 
Nie należy wylewać wosku do zlewów, muszli klozetowych czy umywalek. 

Ostrze żenie 
Wyłącznie dla dzieci od 8 lat. Korzystanie z zestawu jedynie pod opieką osoby dorosłej. Uwaga: w 
skład zestawu wchodzą wosk, aromaty oraz barwniki. Przed użyciem przeczytać instrukcję, 
zastosować się do niej i zachować na przyszłość. 
Unikać jakiegokolwiek kontaktu produktów z ciałem, w szczególności z jamą ustną oraz oczami. W 
razie kontaktu ze skórą, oczami lub błoną śluzową natychmiast spłukać wodą.  
Małe dzieci oraz zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od miejsca wykonywania 
doświadczeń. Pudło z zestawem należy przechowywać poza ich zasięgiem. 
W razie poparzenia natychmiast wsadzić poszkodowaną część ciała pod strumień zimnej wody i 
przemywać przez co najmniej 10 minut. W razie konieczności skontaktować się z lekarzem. 

Zasady u żytkowania świec 
Palące się świece należy umieścić na podstawce. 
Dzieci nie powinny bawić się zapalonymi świecami. 
Świece należy umieścić na płaskiej ognioodpornej powierzchni z dala od przeciągów i łatwopalnych 
przedmiotów. 
Uważać, by żaden przedmiot nie wpadł do gorącego wosku lub ognia. 
Nie zostawiać palącej się świecy bez nadzoru. 
 
 

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować na adres: 
I.Dyląg Allegro Sp.j. – ul. Wadowicka 12 – 30-415 Kraków - www.ida-kids.pl  

wyłączny importer i dystrybutor w Polsce firmy: 
Sentosphère – 59 bld du général Martial Valin – 75 015 Paris, Francja – www.sentosphere.fr 


