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Świeca Retro Nr 7 - z
wosku pszczelego
Cena

44,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Kankan

Opis produktu
Świeca w kształcie walca o średnicy 6,6 cm
oferuję w kilku wysokościach:
- 10 cm
- 14 cm
- 18 cm
- 25 cm
Proszę zaznaczyć swój wybór.
Świece te nazywam świecami retro, gdyż posiadają lekko karbowaną powierzchnię.
Przyznam się, że świece te najczęściej palą się na naszym stole :-)
Stoją stabilnie na płaskim świeczniku - talerzyku, mają stosunkowo gruby knot i duży jasny płomień. Szybko oczyszczają
powietrze w pokoju.
(Kiedyś jesienią, gdy już zaczął się sezon grzewczy, przy bezwietrznej pogodzie i niskim ciśnieniu, dymy z okolicznych
kominów snuły się przy ziemi i duszący ich zapach wyczuwalny był nawet w domu. Zapalona świeca Retro Nr 7 dosłownie w
ciągu kilkunastu minut oczyściła powietrze wokół stołu, że dało się nim przyjemnie oddychać.)
Oczywiście wszystkie moje świece z czystego wosku pszczelego oczyszczają powietrze, ale te z grubszym knotem i większym
płomieniem radzą sobie szybciej.
Po kilkudziesięciu minutach palenia świecy, gdy knot wypali już wosk tworząc zagłębienie (tunelik) jest czas na "serwisowe"
zgaszenie świecy.
Świecę gasimy poprzez zanurzenie knota w płynnym wosku i postawienie z powrotem do pionu.
Czekamy chwilę aż stopiony wosk nieco stężeje i ostygnie, i pochylamy ścianki świecy do środka, aby zlikwidować powstały
tunelik. Dzięki temu nieco podniesie się wosk wokół knota.
W razie potrzeby przycinamy knot na wysokość 6 mm; jak ostygnie to można spróbować go nawet skubnąć paznokciami.
Resztek knota oczywiście nie pozostawiamy na świeczce.
Już po chwili można znowu zapalić świecę, najlepiej podgrzewając również wosk u nasady knota, aby był szybciej dostępny do
zasilenia knota.
Dzięki temu prostemu zabiegowi nie powstaje głęboki tunelik, knot nie wydłuża się zbytnio, nie zaczyna kopcić i nie trzeba
potem ścinać zbyt wysokich ścianek świecy, czyli nie marnujemy wosku i świeca dłużej nam świeci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wysokość: 10cm , 14cm , 18cm , 25cm
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