
Naturvokslys av soya- og

rapsvoks

De fleste liker kosen og stemningen som levende lys

gir. I mange år har det vært mest vanlig å bruke parafinlys, som er et biprodukt fra petroleum.

Lys laget av soya- og rapsvoks er i motsetning til disse lysene nedbrytbare og kommer fra

fornybare ressurser. De forurenser ikke omgivelsene og de kan brukes av allergikere. De

har dessuten 50% lengre brennetid enn vanlige stearinlys. De er enkle å lage selv, og siden

du kan bruke de samme beholderne/glassene flere ganger, oppmuntrer det til gjenbruk!

Å bruke lys laget av naturlig voks er et personlig valg, og er som regel drevet av et ønske

om å unngå syntetiske, petroleumbaserte produkter og et ønske om å bruke vokser som er

miljøvennlige.

Vi har flere typer voks og veker som brukes til forskjellige typer lys. Vi skiller mellom voks

som egner seg til å støpe i beholder og voks til frittstående lys.

Støping av lys i beholder:

Voks Soyavoks CB-Xcel CB-Advanced Rapsvoks for beholder

Optimal støpetemp. 46-54 grader C 46-54 grader C ca.55 grader C

Anbefalt veke diameter 50-60 mm (lite glass) SRV 12

diameter 75-85 mm (stort glass) SRV 22

Te-lys TL 3,5

For et best mulig resultat er det en fordel å forvarme glassene før voksen helles oppi.

Forvarm glassene til 60 grader C, skru av ovnen, fyll glassene og sett dem tilbake i ovnen og

la den avkjøle seg der med lukket dør. Voksen vil da feste seg godt til glasset, og den vil få

en glatt og fin overflate. Dersom du ønsker farge på lysene kan du varme opp en liten del av

voksen til ca. 80 grader C, tilsette ønsket mengde farge, røre til det har blandet seg godt, og

deretter tilsette den konsentrerte blandingen i den litt mer avkjølte voksen.



Vil du ha duft i lysene, så kan du tilsette en av våre mange

duftoljer. Vi anbefaler å tilsette maksimum 5% duft. Prøv deg

fram slik at lukten blir så sterk som du ønsker å ha den.

Støping av frittstående lys

Voks EcoSoya Pillar Blend Rapsvoks for frittstående

Optimal støpetemp. 65-73 grader C 75-80 grader C

Anbefalt veke diameter 50-60 mm NV 34 og SNV 18

diameter 75-85 mm NV 50 og SNV 22 - 24

Flytelys små og store FL 6,0

Framgangsmåte for støping av lys i aluminiumsform:

1. 2. 3.

1. Fest veken på vekepinnen (evt. en stor nål)

2.Tre veken gjennom hullet i bunnen av formen.

3. Varm opp en bit blu tack med hendene og forsegle hullet med denne.



Når den smeltede voksen har oppnådd optimal støpetemperatur helles den

over i formen som du har gjort klar. Når voksen har satt seg, men fortsatt er

varm, lages det to små hull ved siden av veken. Så snart voksen en kald

fylles disse hullene igjen, men fyll dem ikke høyere enn orginallyset.

Avkjøl lysene i romtemperatur og pass på at avkjølingsprosessen skjer raskt. Det er viktig at

formene ikke står for tett sammen. En rask avkjølingprosess gjør at voksen slipper formen

lettere. Lysene kan med fordel avkjøles i formen over natten slik at de får satt seg skikkelig.

Valg av veke

Det vanskeligste når en skal lage lys selv er å finne den riktige veken. Ettersom voksen er et

naturprodukt, og kan variere fra sesong til sesong, anbefaler vi at du alltid tester et lys før du

setter i gang med å lage flere. Slik kan du forsikre deg om at lysene du lager brenner slik

som du ønsker.

Dersom veken er for tykk vil flammen bli for stor, lyset vil brenne urolig /sote, og voksen kan

renne ned langs sidene. Skulle dette være problemet, prøv å gå ned en veke- størrelse.

Dersom veken er for liten vil ikke lyset brenne godt nok. Flammen blir liten og ulmende, og

den klarer ikke å smelte voksen tilstrekkelig ut på sidene av lyset. Prøv å gå opp en veke-

størrelse hvis dette skjer.

Lysene kan som nevnt tidligere tilsettes både lukt og farge, men dette kan påvirke hvordan

lysene brenner. Dersom lyset endrer seg når farge og lukt tilsettes er det lurt å teste ved å

tilsette en ting av gangen, slik at årsaken kan avdekkes.

Termometer og dobbeltbunnet panne er viktig! Smeltepunktet for voksene er rundt 80 grader.

Voksen kan ikke varmes opp på direkte varme, derfor må det brukes en dobbeltbunnet

panne eller smeltekar.

Vi har prøvd oss fram med forskjellige typer lys og veker som vi har hatt gode resultater med.

Våre anbefalinger, som du finner i forslagene, er det vi har kommet fram til at fungerer best.

Vi har også laget forskjellige pakker som skal hjelpe deg å komme i gang med å lage dine

egne lys.

Lyspakke for lys i beholdere

Lyspakke for flytelys

Lyspakke for frittstående lys

Lyspakke for Te-lys




