Steg för steg vägledning

Bruksanvisning till
ljusstöpning
Här får du en grundlig och utförlig bruksanvisning på hur du gör i dina egna ljus.
Ren stearin
5 kg.
Artnr.: 73-415
Stearin/palmolja
5 kg.
Artnr.: 73-410
Veke
Till ljus med dia. 30-40
cm.
100 g. ca. 72 m.
Artnr.: 73-322
Ljusfärger
Röd, påse med 10 g.
Artnr.: 73-452
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1. Ljuspulver smälts i ett vaxsmältkar eller i ett smältrör
i vattenbad. Smält aldrig ljusmassan direkt på kokplattan
använd alltid vattenbad. Färgen tillsätts när ljusmassan är
smält, rör runt ordentligt så färgen blandas.
Temperaturen skall vara 90 grader till gjutljus, då blir det
lättare att få ljusen att släppa från formarna.
Till stöpljus skall temperaturen vara ca. 70 grader.
Ljusmassan är självantändlig vid 200 grader.
Ha alltid ett lock liggande vid sidan av smältkaret.
Om stöpmassan blir för varm, läggs locket över.
Häll aldrig kallt vatten i ljusmassan.
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2. Formarna görs klar medan ljusmassan smälter. Fukta
veken eller doppa den i ljusmassan så är det enkelt att
sticka igenom hålet i formens topp. Du kan även använda
en bit ståltråd för att få veken igenom hålet.

Sök de andra
produkterna på
Knyt en dubbelknut på veken så stearinet inte rinner ut
www.cchobby.se
ur formen. Sträck till veken genom att knyta den andra
änden runt en ljus nål, eller stick nålen igenom veken.
• Ljusfärg
Sätt alltid formarna på nåt underlag t.ex. gamla tidningar,
(Ljustillverkning)
när du häller i stöpmassan.
• Vekar
(Ljustillverkning)
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3. Häll ljusmassan i formarna, stoppa ca. 3 cm från
kanten. Korrigera placeringen av veken, om den har
flyttat sig.

Ren starin
5 kg.
Artnr.: 73-415
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4. Efter ca. två timmar hälls varm ljusmassa i
fördjupningen så ytan blir plan.

Stearin/palmolja
5 kg.
Artnr.: 73-410
Veke
Till ljus m. dia. 30-40
cm.
100 g. ca. 72 m.
Artnr.: 73-322
Ljusfärg
Röd, påse m. 10 g.
Artnr.: 73-452
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5. När ljuset har stelnat helt löses knuten upp i botten
och ljuset tas försiktigt ut ur formen. Om ljuset inte vill
släppa från formen, går det lättare om du ställler in det i
kylslåpet eller frysen. Banka lätt i botten.

OBS!

Vid rengöring, lägg alla använda formar och redskap i
en gryta med vatten och värm upp. Ta bort redskapen
och låd vattnet kyla av. När det är kallt kan rester av
ljusmassan tas bort från grytan och slängas i en soppåse.
Häll aldrig ut varmt vatten med stearin i vasken. Stearinet
stoppar avloppet.

Tips:

Vil du göra doftljus, kan du tilsätta eteriska doftoljor.
Droppa några få droppar av t.ex. lavendel eller citronolja
i formen tillsammans med ljusmassan. Doftolja bör inte
bränna mer än 1-2 timmar.
Doften håller i sig länge efter.
Vil du ha ett rustikt ljus, sätt formen i kylskåpet,
ljusmassan får då en kallchock, och därmed får ljuset en
matt yta.
Vill du ha ett blankt ljus, skall formarna vara
rumstempererade, formarna kan läggas på elementet.
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Sök de andra
produkterna på
www.cchobby.se
• Ljusfärger
(Ljustillverkning)
• Vekar
(Ljustillverkning)
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Material
Stearin:
Ett högt stearininnehåll ger en långsam och jämn
brinntid, stearin smälter vid ca. 50 grader.
Ljus gjorda av stearin böjs inte men knäcks lätt.
Ljus av ”ren stearin”:
De flesta ljus som säljs som rena stearinljus,
är en blanding av 80% 73410 och 20% 73415.

Ljusstöpningspulver/paraffinvax:
Creativ Company har ett färdigblandat vax till stöp- och
gjutljus. En riktig kvalitetsblandning som ger ett mycket
bra resultat.
100% ren ”sammanpressad” paraffinvax som inte är så
hårt som stearin, den är dessutom mer transparant.
Ljus av ren paraffinvax bränner fort och ska ha en
tunnare veke.
Ljus av paraffin formas enklare än ljus av stearin.

Ren stearin
En blandning av 98%
ren stearin och 2%
palmolja. Smälts vid
ca. 90°
5 kg.
Artnr.: 73-415
Stearin/palmolja
En blandning av 55%
ren stearin och 45%
vegetabilisk olja.
Smälts vid ca. 80°
5 kg.
Artnr.: 73-410

Veke:
Det är viktigt att det används en veke som passar till
den valda gjutformen, om ljuset ska brinna korrekt. I
vår huvudkatalog finns det beskrivet vilken veke du skall
använda till olika sorters ljus.

Färger:
Färgerna kan blandas inbördes till många olika nyanser.
Färgerna är mycket starka, strö i endast lite åt gången.
Prova färgen genom att hälla lite på en bit vitt papper
med en sked och låt det torka lite då det är svårt att se
den rätta färgen när den är våt.
Sök de andra
produkterna på
www.cchobby.se
• Ljusfärger
(Ljustillverkning)
• Vekar
(Ljustillverkning)
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