Polttoajat ja -tavat eri Maria Drockila-kynttilämalleille
h

Ovaali

Päästää valoa kauniisti leikkauskohdista. Palaa
keskeltä v-mallisesti jättäen kulmat pystyyn.
Herkkä valuttamaan vähäisestäkin vedosta. Suosittelemme riittävän isoa ja reunallista alustaa ja
noin 2 tunnin polttoa kerrallaan.
Valmistettu Suomessa.
h

Kuviomuna

Ensimmäiset kuviomunat valmistettiin vuonna
2001 keväällä ja siitä lähtien ne ovat valloittaneet
vuosittain vaihtuvilla kuvioilla.
Malli päästää valoa kauniisti leikkauskohdista.
Kuviomunat vaativat pitkän paloajan polttokertaa
kohden (vähintään 3-4 h).
Isoissa munissa reunaa ja mini- ja keskikokoisissa
pohjaa jää palamatta 1-2 senttiä.
Valmistettu Suomessa.
h

Lyhty

Lyhtykynttilä on Maria Drockilan kynttiläpajan
ensimmäinen malli. Tämän tyylin juuret ovat
Keski-Euroopan luostareissa ja 1800-luvulla.
Lyhty-malli valuttaa herkästi alkuvaiheessa, joten
suosittelemme riittävän isoa ja reunallista alustaa.
Lyhty palaa aluksi vauhdikkaammin, mutta puolen välin jälkeen tahti hidastuu.
Useimmiten kynttilän sakarat aukeavat palaessa
kuin kukka. Jos ne kääntyvät sisäänpäin niitä voi
hellävaroen kääntää sammuttamisen jälkeen hieman ulospäin, jotta sakarat eivät kaadu sydänlangan päälle.
Valmistettu Suomessa.
h

Hohde

Luo nimensä mukaisesti paljon valoa
ympäristöönsä.
Linjakas hohde valuttaa helposti johtuen mallin
muotoilusta, joten suosittelemme sille riittävän
isoa ja reunallista alustaa.
Isommat mallit saattavat jättää palamatonta reunaa, joka aukeaa kukkamaisesti.
Sydänlanka kannattaa siistiä jokaisen polttokerran jälkeen.
Valmistettu Suomessa.
h

Kuvioitu pöytäkynttilä

Päästää valoa kauniisti läpi leikkauskohdista.
Malli vaatii pitkän paloajan polttokertaa
kohden (3-4h).
Isoissa pöytäkynttilöissä reunaa jää jonkin verran palamatta. Tuotantoteknisistä syistä kaikista
pöytäkynttilöistä jää pohjaa palamatta 1-2 senttiä.
Valmistettu Suomessa.
h

Utu- kynttilä

Salaperäisenä hehkuva Utu johdattaa hyvin
valoa ja sisälle valetut kuviot tulevat kauniisti
esiin kun kynttilä sytytetään.
Utu palaa tasaisesti loppuun asti valuttamatta.
Jättää palaessaan tornimaiset pystyt kulmat. Utu
vaatii pitkiä paloaikoja.
Valmistettu Suomessa.
h

Kierteinen kruunukynttilä

Tämän mallin kaunis pinta syntyy kynttilälakasta.
Kynttilöisssämme käytettävät lakat on testattuja
ja turvallisia käytössä eikä niistä irtoa poltettaessa
myrkyllisiä aineita.

Kruunukynttilä palaa tasaisesti loppuun asti,
mutta valuttaa helposti vetoisessa paikassa.
Polton jälkeen reunat on hyvä siistiä langan
tasolle sekä lyhentää lanka noin sentin pituiseksi.
Valmistettu Puolassa.
h

Kelluruusu

Läpivärjätty valettu kynttilä, joka kelluu vedessä.
Palaa keskeltä jättäen terälehdet. Voidaan polttaa
myös alustalla, mutta saattaa tällöin valuttaa.
Valmistettu Tanskassa.
h

Ulkotuli

Valmistettu kynttilän leikkuun sivuituotteena
tulevasta parafiinista. Tuotannostamme ei näin
synny laisinkaan parafiinijätettä.
Tämä kaunis metalliastiaan valmistettu ulkotuli
tulee polttaa vähintään 3 metrin päässä rakennuksista ja palavista materiaaleista.
Kynttilää ei saa polttaa vesi- tai lumisateella. Kertaalleen kastunut sydänlanka ei syty uudelleen.
Valmistettu Suomessa.
h

Lakattu pallo

Tasaisesti ja valuttamatta palava kaunis pallo. Ei
johda valoa kuten leikatut kynttilät. Palaa pitkään
ja jättää lopuksi reunat sekä hieman pohjaa
palamatta.Valmistettu Puolassa.
h

Ornamentti

Kaunis ja koristeellinen ornamenttimuna on paloominaisuuksiltaan erinomaisesti palava kynttilä.
Pinta on lakattu kynttilälakalla, joka on turvallinen kynttilän palaessa.
Ornamentti palaa kauniisti ja tasaisesti reunoille
asti jättäen lopuksi hyvin vähän palamatonta
massaa. Ei johda valoa yhtä hyvin kuin leikatut tai
kaiverretut kynttilät.
Valmistettu Suomessa.
h

Valettu pöytäkynttilä

Palaa tasaisesti, mutta jättää reunaa polttamatta
heti alusta lähtien. Palaa pitkään eikä valuta.
Valmistettu Suomessa.

Perusohjeet kaikille Maria Drockila
Oy:n kynttilämalleille
-polta kynttilää aina riittävän kokoisella
alustalla ja riittävän etäällä syttyvistä materiaaleista tai toisista kynttilöistä
-älä koskaan jätä sitä ilman aikuisten valvontaa
- kynttilä saattaa valuttaa. Polta sitä aina vedottomassa paikassa ja vältä ilmalämpöpumpun
käyttöä polttaessasi kynttilöitä.
-polta kynttilää aina reunoille asti, vähintään
3-4 h kerrallaan
-älä liikuta palavaa kynttilää
-kynttilän sydänlankaa on hyvä siistiä aina
polton jälkeen. Sopiva pituus on noin 1 cm.
-tuotteet on valmistettu 100% parafiinistä
poikkeuksena valetut Utu-kynttilät ja
pöytäkynttilät,
joissa on 90% parafiinia ja 10% steariinia.
-käytämme tuotteisamme turvallisia ja testattuja korkealaaatuisia raaka-aineita.

