
Refillable 
Candles 
refill set

How does it work? 

- Preheat the oven to 55°C.

- Measure the rapeseed wax 
granules in the candle holder 
(approx. 1.5 times the volume of the 
candle holder).

- Heat the rapeseed wax au bain-
marie until all the wax has melted. 
Note: do not heat above 85°C !

- Meanwhile, place the candle holder 
on a rack in the oven.

- Allow the wax to cool to a 
temperature between 40°C and 
50°C (measure with a cooking 
thermometer).

- When the wax is almost at 
temperature, remove the candle 
holder from the oven.

- Place the wick in the middle of the 
candle holder, use the supplied wick 
holder for this.

- Very carefully and slowly pour the 
melted wax into the candle holder. 

- Make sure that the wick does not 
move.

- Let the wax cool completely, at 
least 24 hours.

- Cut the wick to 5 mm. Now your 
candle is ready to use!

Tips for burning the candle: 
 
- Burn the candle for at least 3 hours 
at a time to prevent tunneling.

- Check the wick regularly and trim it 
if necessary.

- When the candle has a lot of 
residu, you can remelt the wax in the 
candle holder in a 55°C oven. When 
the wax is melted, remove the old 
wick, place a new one in the centre 
and let cool. We’ve added some 
extra wicks for you in this set!

How to clean the candle holder:

Warm it in a 55°C oven to melt the 
residual wax, clean with a kitchen 
paper and recycle the paper with 
the wax as biodegradable waste. 
Depending on the material of the 
candle holder, clean with water and 
soap (metal) or place in dishwasher 
(glass & ceramics).

Ingredients: Brassica Campestris 
(Rapeseed) Seed Oil, Cera alba** , 
Palm Stearine Acid.

**This product contains beeswax.
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Hoe werkt het?

- Verwarm de oven voor op 55°C.

- Meet de koolzaadwas korrels af 
in de kaarshouder  (ca. 1,5 keer het 
volume van de kaarshouder).

- Verwarm de koolzaadwas au bain-
marie tot alle was gesmolten is. Let 
op: niet verwarmen boven de 85°C !

- Zet ondertussen de kaarshouder op 
een rek in de oven.

- Laat de was afkoelen tot een 
temperatuur tussen de 40°C en 50 °C 
(meet met een kookthermometer).

- Als de was bijna op temperatuur is, 
haal je de kaarshouder uit de oven.

- Plaats de lont in het midden van 
de kaarshouder, gebruik hiervoor de 
meegeleverde lonthouder.

- Giet héél voorzichtig en langzaam 
de gesmolten was in de kaarshouder. 
Let op dat hierbij de lont niet 
verplaatst.
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- Laat de was helemaal afkoelen, 
minimaal 24 uur.

- Knip de lont af op 5 mm. Nu is je 
kaars klaar voor gebruik!

Tips voor het branden van de kaars:

- Brand de kaars minimaal 3 uur 
per keer om ‘tunnelvorming’ te 
voorkomen.

- Controleer de lont regelmatig en 
knip deze indien nodig bij.

- Wanneer er, na het opbranden,  was 
over is kun je deze in de kaarshouder 
opnieuw smelten in een oven van 
55°C. Als de was gesmolten is, 
verwijder je de oude lont, plaats je 
een nieuwe in het midden en laat je 
de was weer afkoelen. We hebben 
hiervoor wat extra lonten voor je 
toegevoegd in deze set!

Zo maak je de kaarshouder schoon: 

Verwarm in een oven van 55°C om 
de resterende was te smelten. Reinig 
met keukenpapier en recycle het 
papier met de was als biologisch 
afbreekbaar afval. Afhankelijk van het 
materiaal van de kaarshouder, reinig 
met water en zeep (metaal) of in de 
vaatwasser (glas & keramiek).

Ingrediënten: Brassica Campestris 
(Koolzaad) Zaadolie, Cera alba**, 
Palmstearinezuur.

**Dit product bevat bijenwas.


