Cum se fac lumanarile din ceara?
Lumanari si forme din ceara
Proprietatile relaxante si terapeutice ale
lumanarilor din ceara sunt cunoscute de sute de
ani. De asemenea, ele au fost si sunt utilizate
in cadrul procesiunilor religioase sau pentru
iluminat.
Sunt utilizate si pentru crearea unui ambient
deosebit - atractiv si original - ard fara fum,
lasand un miros fin de miere si propolis, avand
si proprietatea de a produce ioni negativi.
De asemenea, elimina radiatiile electromagnetice produse de aparatele electrice si
neutralizeaza fumul de tigara.
In mod specific, prin arderea lumanarilor din

ceara naturala se induce o senzatie de linistire,
de relaxare si calm, respiratia devine mai
usoara, se curata sinusurile, nasul infundat,
se previn simptomele astmului, se reduce
tensiunea arteriala.
Este recomandata arderea lumanarilor in
fiecare zi, cate 15-60 min.
Ceara utilizata pentru realizarea lumanarilor
este un produs natural, recoltat dupa extractia
mierii sau de pe rame.
Dupa topire, se poate filtra - pentru purificare,
iar pentru utilizarea pentru realizarea
lumanarilor poate fi folosita ca atare sau poate
fi amestecata cu diverse uleiuri volatile - dupa
plac.

Realizati singuri propriile modele
de lumanari ornamentale - pas cu pas:
Veti avea nevoie de:
» o forma din silicon,
» un fitil (cu dimensiuni corespunzatoare modelului
de lumanare dorit - ex: lumanare mare=fitil gros)
» o banda adeziva
» o scobitoare
» spray siliconic - optional
Puteti pulveriza spray siliconic in interiorul formei de
silicon pentru a usura extragerea lumanarii dupa turnare
- este important mai ales daca forma este complexa.

Sfaturi - cum se folosesc formele:
Pentru ca lumanarea realizata sa
iasa usor din forma, forma se
pulverizeaza mai intai cu spray
Intindeti si fixati fitilul in forma
inainte de a o umple cu ceara asigurati-va ca este intins corespunzator
Inainte de a turna ceara in matrita, aceasta se leaga cu sfoara
sau cu elastice din cauciuc
Utilizati ceara lichida la o temperatura de aprox 50 grade
Celsius

1. Pregatirea formei
Daca forma lumanarii este complexa este necesara
pulverizarea de spray siliconic, in prealabil, in forma utilizata aceasta va ajuta la indepartarea sigura a lumanarii din forma.
Se taie fitilul la o dimensiunie potrivita pentru forma dorita trebuie sa fie mai lung decat lungimea formei lumanarii si se
instaleaza in forma, bine intins. In continuare se infasoara forma
cu banda adeziva iar fitilul se leaga - in partea de jos - de o
scobitoare pentru a putea fi bine intins in forma.
2. Umplerea formei cu ceara
Este necesar ca ceara sa fie incalzita intr-un vas emailat, din
care sa puteti turna cu usurinta in forma. Inainte de a turna
ceara in forma, asigurati-va ca ceara este la o temperatura de
aproximativ 60 grade Celsius. Ceara nu trebuie sa fie nici prea
rece si nici prea fierbinte. Se toarna cu grija ceara, asiguranduva ca se umplu toate cavitatile formei. Timpul pana la racirea
completa depinde de dimensiunile formei de ceara - ale
lumanarii astfel realizate.
3. Scoaterea lumanarii din forma de turnare
Dupa ce ceara a fost turnata in forma si s-a racit complet
se pot indeparta benzile de adeziv care au invelit forma. Se
va desface cu grija forma, pentru a scoate lumanarea astfel
turnata, taind in partea de jos fitilul fixat de scobitoare si lasand
in partea de sus fitilul cu o lungime de aproximativ 1 cm.
In final, cu un cutit fin si foarte bine ascutit se taie portiunile
nedorite de ceara - aparute datorita turnarii, urmarindu-se forma
dorita. In continuare, daca este cazul, se decoreaza lumanarea
creata cu ajutorul markerelor sau a vopselelor speciale.

