HONEST PRODUCTS
Checklist Veilig kaarsenbranden
Waarschuwingen en Tips voor het optimaal en veilig branden van kaarsen :
-- Plaats een kaars, om te branden, op een vuurvaste ondergrond.
-- Zorg er voor dat kaarsen stevig en recht staan. Gebruik eventueel kleefwas om de kaars vast te zetten.
-- Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur niet te laag is. Als de kaars “naar binnen” brandt en er een
opstaande rand ontstaat staat de kaars te koud. De warmte van de vlam is niet instaat de rand te bereiken.
Snij e.v.t. de rand, na het uitdoven, weg.
-- Brandt kaarsen niet op of in de buurt van andere warmtebronnen zoals TV's, radiatoren, open haard etc.
-- Brandt kaarsen niet in de buurt van wapperende gordijnen c.q. vitrages.
-- Houdt rekening met tocht en andere luchtstromen die een brandende kaars ongelijkmatig doen opbranden.
Indien het wasbed uit het centrum van de kaars ontstaat, heeft u last van dit probleem.
Draai daarom een brandende kaars regelmatig. Doe dat voorzichtig.
Duw indien nodig, de randen naar binnen.
-- Veel lak-, verf andere meubelbeschermers reageren met de paraffine en/of kleurstoffen in een kaars.
Bescherm uw meubels met een onderzetter. Ook als u de kaars niet brandt !!..
-- Laat een brandende kaars nooit alleen. Kontroleer regelmatig of de kaars goed brand en grijp indien
nodig in.
-- Denk aan het onberekenbare van kinderen met vuur .
Denk ook aan de hete was in het wasbed ( gesmolten was) rond het lont.
-- Zorg voor minimaal 10 cm afstand tussen brandende kaarsen.
-- Brand bol- en stompkaarsen niet langer dan 3-4 uur achter elkaar.
-- Brand grote 3- lonts kaarsen niet langer dan 2 uur achter elkaar.
Geef een kaars echter wel de tijd om op gang te komen. Voor het optimaal branden van een kaars
moet een kaars een wasbed kunnen vormen dat in verhouding staat tot de dikte van de lont .
Pas als deze verhouding goed is zal een kwaliteitskaars rustig en en zonder roeten gaam branden.
-- U dient de lont schoon en kort te houden +/- 10mm .
-- Indien de kaars roet c.q. een grote vlam heeft (fakkelt) , de lont bijknippen.
-- Brand kaarsen met een dikke lont (buitenkaarsen) alleen buiten .
-- Brandt de kaars niet verder op dan 2 cm van de kaarsenhouder of onderzetter.
-- Doof kaarsen met behulp van een kaarsendover. Door blazen kunt u de hete was verspreiden !.

-- Verplaats brandende kaarsen niet.
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