Vejledning til vedligeholdelse
Bliv inspireret ved at læse vores anbefalinger om pleje af stearinlys, og hvordan du
får den ultimative duftoplevelse i hjemmet. Du skal blot passe godt på duftpindene
og duftlysene for at forlænge deres levetid ved at følge disse enkle instruktioner.
Første afbrænding
Når du tænder dit stearinlys for første gang, er det vigtigt at opnå cirka en til to timers brændetid.
Sørg for, at voksen er blevet komplet smeltet i midten af lyset, inden det slukkes. Komplet smeltet
betyder at lyset er smeltet fra kant til kant af glaskrukken. Denne teknik vil forhindre dit stearinlys
i at tunnelere ned i midten.

Trim vægen
Få mest muligt ud af stearinlyset ved at trimme vægen og holde den centreret i glasset. Et
regelmæssig trim sikrer en ren forbrænding fri for sodaffald og forhindrer vægen i at krølle tilbage
i voksen. Trim vægen til 5-6 mm før hver afbrænding. Brug en skarp saks. Hvis flammen bliver for
høj eller flimrer gentagne gange, er det mest sandsynligt, at stearinlyset bliver udsat for et træk,
eller at det er på tide at trimme vægen.

Rengøring
At holde lysglasset fri for sod, tændstikker og snavs vil forbedre din oplevelse.
Hvis der dannes sod på indersiden af glasset, sluk lyset og vent til det er afkølet. Brug en ren fugtig
klud til at tørre soden af. Trim vægen og tænd igen. Gør det til en vane at fjerne støv og fingeraftryk
fra stearinlyset ved forsigtigt at rengøre overfladen med en blød klud. Kluden kan være tør eller let
fugtet med vand. Duftlys ser også godt ud under en glaskuppel, som beskytter mod støv.

Optimal duft
Sørg for den rette rumtemperatur for at få den ultimative duftoplevelse fra dine stearinlys og
duftpinde. Jo koldere temperatur, jo mindre udslip af duft og omvendt. Ligeledes gælder det, at jo
flere pinde, jo mere duft udsendes af diffuserne. Kontroller miljøet for at forlænge duftens levetid.
Hold øje med aircondition, varme, lukkede døre og affugtere.

Sikker og ren forbrænding
At vælge naturlig voks er et miljøbevidst valg. I sammenligning med paraffinvoks er naturlig voks
ugiftigt og brænder rent, langsomt og producerer en ubetydelig mængde sod. Brænd lyset
mellem en til fire timer ad gangen. Hvis lyset brænder længere, kan det begynde at “svampe”, da
kulstof samler sig i toppen af vægen. “Svampning” kan gøre vægen ustabil og flammen for høj, eller
forårsage røg og frigive sod til den omgivende luft. Trim vægen for at fjerne svampen og tænd igen.
Lad aldrig et stearinlys brænde uden opsyn, og opbevar det utilgængeligt for børn og kæledyr.

Genbrug – en bæredygtig tanke
Hos Bloomingville ser vi en bæredygtig tanke i at genbruge, når det er muligt. Derfor er alle
stearinlysglas perfekte at genbruge, som fyrfadsstager eller andet. For at bruge glasset til et andet
formål skal det renses for stearinlysrester og det gøres nemmest ved at fryse glasset. Lad det
stå i fryseren til stearinen er frossen og brug en smørkniv til forsigtigt at fjerne det frosne stearin.
Eventuelle rester kan fjernes med varmt sæbevand. Dette trick er nemt at udøve og gør det muligt
at genbruge stearinlysglasset.

