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28330 Hevostaulu
Hinta 26,90 €

28331 Enkeli
Koko: 11 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 60 g. Hinta 21,00 €

28332 Enkeli
Koko: 11 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 70 g. Hinta 21,00 €

28334 Joulukuusen koristeet 
6 kpl. Vahaa tarvitaan noin 20 g. 
Hinta 19,35 €

28335 Joulukuusen koriste, 
joulupukki 4kpl. Vahaa tarvi-
taan noin 18 g. Hinta 26,90 €

28364 Enkeli harppuineen 
Mitat: 12,5 x 7,5 cm. Vahaa tar-
vitaan noin 60 g. Hinta 18,50 €

28365 Enkeli harppuineen 
Mitat: 13 x 7,5 cm. Vahaa tar-
vitaan noin 65 g. Hinta 18,50 €

28005 Kierrekynttilä
Koko: 13 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 170 g. Hinta 35,60 € 

28202 Aurinkukka ja mehiläinen
Koko: 3 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 20 g. Hinta 35,60 €

28211 Koristeruukkukynttilä
Koko: 5 x 7 cm. Hinta 21,85 €

28216 Musikanttikynttilä kitara
Koko: 6 x 4 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 35 g. Hinta 19,35 €

28217 Musikanttikynttilä 
lautaset. Koko: 6 x 4 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 35 g. Hinta 19,35 €

Silikonimuotit
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28218 Musikanttikynttilä 
rumpu. Koko: 6 x 5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 40 g. Hinta 19,35 €

28219 Musikanttikynttilä 
huilu. Koko: 6 x 4,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 35 g. Hinta 19,35 €

28220 Musikanttikarhukynttilä 
haitari. Koko: 6 x 4,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 25 g. Hinta 16,80 €

28221 Musikanttikarhukynttilä 
saksofoni. Koko: 6,5 x 3,5 cm. 
Vahaa tarvitaan n. 25 g. Hinta 
16,80 €

28222 Musikanttikarhukynttilä 
basso. Koko: 6 x 4 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 25 g. Hinta 16,80 €

28223 Musikanttikarhukynttilä
laulu. Koko: 6 x 5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 25 g. Hinta 16,80 €



28783 Mehiläiskynttilä
Koko: 17 x 8 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 500 g. Hinta 53,80 €

28790 Poikakynttilä
Koko: 8 x 4 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 40 g. Hinta 14,30 €

28791 Tyttökynttilä
Koko: 8 x 4 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 35 g. Hinta 15,20 €

28792 Nallekynttilä 
Hinta 29,30 €

28794 Koirakynttilä
Koko: 8 x 4 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 35 g. Hinta 15,20 €

28796 Ankkakynttilä
Koko: 5 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 30 g. Hinta 16,00 €

28798 Kartiokynttilä
Koko: 15 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 120 g. Hinta 36,20 €

28759 Kuusenkäpykynttilä
Koko: 11 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 110 g. Hinta 31,70 €

28766 Pallokynttilä, pieni
Koko: 6 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 85 g. Hinta 20,50 €

28767 Pallokynttilä, iso
Kynttilän koko 8 x 8 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 210 g. Hinta 28,90 €

28769 Pisarakynttilä
Koko: 9 x 8 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 170 g. Hinta 28,60 €

28771 Pöytäkynttilä, iso
Koko: 15 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 300 g. Hinta 36,30 €

28775 Sydänkynttilä
Koko: 2 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 30 g. Hinta 8,90 €

Silikonimuotit
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28538 Mehiläispesä ja 
mehiläiset -kynttilä 
Koko: 8 x 7 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 180 g. Hinta 27,50 €

28543 Antiikkikynttilä, suora 
Koko: 19 x 2 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 80 g. Hinta 26,90 €

28544  Antiikkikynttilä, spiraali 
Koko: 2 x 20 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 50 g. Hinta 27,90 €

28545 Antiikkikynttilä 
Koko: 20 x 2 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 60 g. Hinta 27,90 €

28554 Koristekynttilä
Koko: 15 x 8 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 500 g. Hinta 71,10 €

28758 Vahakennokynttilä
Koko: 15 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 275 g. Hinta 42,80 €

28544 28545
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28799 Kelluva kynttilä ruusu
Koko: 5 x 6,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 60 g. Hinta 26,90 €

28820 Männynkäpykynttilä
Koko: 12 x 8 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 300 g. Hinta 49,90 €

28822 Pääsiäispupukynttilä
Koko: 14 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 140 g. Hinta 40,40 €

28825 Antiikkikynttilä 
pääsiäispupulla. Koko: 14 x 6 
cm. Vahaa tarvitaan n. 140 g. 
Hinta 25,25 €

288325 Pallokynttillä, kierre
Koko: 7 x 7 cm. Hinta 40,50 €

28838 Köysikynttilä
Koko 11 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 240 g. Hinta 32,90 €

28841 Kelluva kynttilä, kuu
Koko: 3 x 7 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 90 g. Hinta 18,80 €

28857 Possukynttilä
Hinta 16,80 €

28858 Tähtikynttilä, korkea
Koko: 12 x 6,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 240 g. Hinta 46,90 €

28859 Tähtikynttilä, matala
 Koko: 7,5 x 7 cm. Vahaa 
tarvitaan noin 180 g. Hinta 
26,40 €

28860 Kierrekynttilä
Koko: 12 x 5 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 180 g. Hinta 35,90 €

28861 Kierrekynttilä
Koko: 10 x 6,5 cm. Vahaa 
tarvitaan noin 270 g. Hinta 
31,40 €

28868 Joulupukkikynttilä
Halkaisija n. 6 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 280 g. Hinta 35,30 €

28870 Pisarakynttilä, kierre
Koko: 9 x 7 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 160 g. Hinta 32,90 €

28877 Vahakennokynttilä 
korilla. Koko: 13 x 6 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 270 g. Hinta 30,30 €
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28881 Kartiokynttilä
Hinta 29,80 €

28885 Joulukuusikynttilä
Koko: 12 x 7 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 120 g. Hinta 47,10 €

28887 Kuusikulmainen kynttilä
Koko: 12 x 7 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 120 g. Hinta 47,10 €

28889 Pöytäkynttilä, pieni
Koko: 5 x 4 cm. Vahaa tarvitaan 
n.50 g. Hinta 15,90 €

28892 Pisarakynttilä
Koko:  4 x 4,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 35 g.  Hinta 11,30 €

28893 Tähtikynttilä
Koko: 1 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 15 g. Hinta 8,10 €

28897 Sammakkokynttilä
Koko: 6 x 10 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 100 g. Hinta 28,60 €

28902 Kääpiökynttilä
Koko: 5,5 x 3 cm. Hinta 9,25 €

28903 Käpykynttilä
Koko: 6,5 x 3,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 30 g. Hinta 12,50 €

28904 Käpykynttilä
Koko: Koko: 5 x 5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 70 g. Hinta 18,50 €

28916 Lumiukkokynttilä
Koko: 7,5 x 5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 80 g. Hinta 23,55 €

28922 Kääpiökynttilä
Koko: 8,5 x 4 cm. Hinta 19,35 €

28923 Kääpiökynttilä
Koko: 8,5 x 4 cm. Hinta 19,35 €

28927 Elefanttikynttilä
Koko: 6,5 x 5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 75 g. Hinta 20,20 €

28929 Karhukynttilä, äiti
Koko: 10 x 6 cm. Hinta 32,80 €

28931 Hiiritonttukynttilä
Koko: 8 x 5,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 60 g. Hinta 26,90 €
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28932 Hiiritonttukynttilä
Koko: 8 x 6 cm. Vahaa tarvitaan 
n. 60 g. Hinta 26,90 €

28958 Joulupukki ja kulkunen
Koko: 7 x 6 cm. Hinta 27,75 €

28977 Koristepallokynttilä
Koko: 7,5 x 7,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 190 g. Hinta 36,40 €

28980 Liekkikynttilä 
Koko: 9 x 5 cm. Hinta 30,25 €

28984 Pöytäkynttilä, pilari
Koko: 14 x 5,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 280 g. Hinta 40,50 €

28993 Mehiläiskynttilä, pieni
Koko: 5 x 5,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 30 g. Hinta 16,80 €

28995 Mehiläiskynttilä, iso
Koko: 9 x 12 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 210 g. Hinta 80,75 €

28996 Mehiläiskynttilä, iso
Koko: 9 x 11 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 215 g. Hinta 80,75 €

281030 Ruusukynttilä, iso
Koko: 6 * 12 cm. Vahaa tarvitaan 
noin 200 g. Hinta 68,90 €

281040 Ruusupallokynttilä
Koko: 4 x 4,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 35 g. Hinta 16,90 €

281063 Koristekynttilä, aallot
Koko: 10 x 7,5 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 370 g. Hinta 50,50 €

281072 Kuusenkäpykynttilä
Koko: 6,5 x 4 cm. Vahaa 
tarvitaan n. 35 g. Hinta 16,90 €

283125 Pöytäkynttilä 
tähtivanteella. Koko: 10 x 5,5 
cm. Vahaa tarvitaan noin 220 g. 
Hinta 40,50 €

290031



Tee itse kynttilät muottien avulla
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Itse tehty mehiläisvahakynttilä luo iloa niin 
tekijälleen kuin kynttilänvalosta nauttijalle. 
Materiaalina vaha on helppo muotoilla ja 
alkuperältään se on luonnon oma tuote, sillä 

mehiläiset valmistavat vahan vaharauhasissaan 
ja käyttävät sitä pesän rakennusaineena. Vahaa 
kierrätetään ja puhdistetaan hoitotoimenpiteiden 
aikana ja osa siitä päätyy kynttilöiden raaka-aineeksi!

Kaksi tapaa tehdä kynttilöitä
Mehiläisvahasta voi valmistaa kynttilöitä 
periaatteessa kahdella eri tavalla: valssatusta 
mehiläisvahalevystä tai sulattamalla vaha muotin 
avulla kynttilän muotoon. Tällä kerralla käydään läpi 
vahan sulattamista muotin avulla kynttiläksi.
Tekeminen alkaa tietysti tarvikkeiden hankinnalla 
ja esiin ottamisella! Valmistukseen tarvittavia 
tarvikkeita ovat: puhdistettua mehiläisvahaa, 
sydänlankaa, muotti, langanpidike, kumilenkkejä, 
vahansulatuskannu ja sakset.

Vahan sulatus ja muotin valmistelu
Laita ensimmäisenä vaha sulamaan. Sulatus tehdään 
aina vesihauteessa, sillä suoraan levylle laitettu vaha 
voi kuumentuessaan leimahtaa. Vesihaude sulattaa 
vahan turvallisesti! Sulamispiste on noin 65 astetta. 
Toisin sanoen vaha on sulettuaan kuumaa, joten sen 
käsittelyssä kannattaa olla huolellinen.
Sillä aikaa, kun vaha sulaa, on aika valmistella muotti. 
Muotteja löytyy paljon erilaisia! Verkkokaupassamme 
myytävät muotit on valmistettu silikonista, joten ne 
ovat kestäviä. Yhdellä muotilla voit tehdä kynttilöitä 
useaan otteeseen, sillä ne kestävät oikein säilytettyinä 
ja asianmukaisesti käsiteltyinä vuosia. Muoteissa 
on toisella sivulla halkio, jonka avulla sydänlanka 
saadaan asetettua keskelle kynttilää. Halkion avulla 
myös valmis kynttilä on helppo irrottaa muotista. 
Sydänlanka valitaan muotin halkaisijan eli valmiin 
kynttilän halkaisijan mukaan. Perusperiaate on, että 
mitä suurempi kynttilä, sitä paksumpi sydänlanka. 
Sopivankokoinen sydänlanka polttaa kynttilää 
kauniisti savuttamatta ja valuttamatta. Sydänlangan 
valinta kannattaa aloittaa suuntaa-antavan taulukon 
avulla, mutta ennen suurempien kynttiläerien 
valmistusta on hyvä kokeilla sydänlangan sopivuus 
valmistamalla yksi koekynttilä.

Kaada vaha
Kun muotti on valmisteltu ja vaha sulanut, kaadetaan 
muotti täyteen vahaa. Jos muotin suuaukko on kovin 
kapea, voi sydänlangan siirtää kaatamisen ajaksi 
sivuun ja siirtää se sitten oikealle paikalleen keskelle, 

kun muotti on kaadettu täyteen. Sen jälkeen vahan 
annetaan jäähtyä ja jähmettyä.

Jäähdytä rauhassa
Nyt on aika hengähtää, sillä vahan jäähtyminen ja 
jähmettyminen vaativat aikaa! Jäähtymisaika on sitä 
pidempi, mitä isompi muotti on. Vahan kannattaakin 
antaa jäähtyä rauhassa, koska silloin sen irrottaminen 
muotista on helpompaa. Mehiläisvahakynttilöitä 
voi tehdä kerrallaan paljonkin, jos käytettävissä on 
paljon erilaisia muotteja.
Kynttilä ”valmistuu” muotissa tavallaan väärinpäin eli 
muotin suuaukosta näkyvä osa on kynttilän pohja. 
Kynttilä viimeistellään katkaisemalla ylimääräinen 
osa sydänlangasta saksilla. Halutessaan sen osan 
sydänlangan, josta kynttilä sytytetään, voi kastaa 
sulaan mehiläisvahaan. Vaha auttaa sydänlankaa 
syttymään paremmin.

”Avaa muotti vasta, kun vaha
  on kokonaan jähmettynyt. Näin  
  saat parhaimman lopputuloksen. 

28977
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”Valmistele muotti ja kaada sitten  
  sulatettu mehiläisvaha muottiin.
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Sydänlangan valinta 
Sopiva sydänlanka on tärkeä osa kauniisti 

palavaa kynttilää. Oikean paksuinen 
sydänlanka polttaa kynttilävahaa tasaisesti ja 
valuttamatta. Sydänlangan paksuus valitaan 

kynttilän halkaisijan mukaan. Perusperiaate on, että 
mitä paksumpi kynttilä, sitä paksumpi sydänlanka. 

Alla oleva taulukko antaa suuntaa sydänlangan 
valintaan. Ennen suurempien erien valmistusta 
kannattaa kuitenkin testata sydänlangan sopivuus.  
Etenkin monimuotoiset kynttilät saattavat tarvita 
hyvinkin eripaksuisen sydänlangan, mitä taulukko 
oheistaa. 

Sydänlangan muodolla ei niinkään ole merkitystä. 
Voit siis valita kynttilääsi joko litteän tai pyöreän 
sydänlangan. 

Sydänlankamme ovat kolmisäikeisiä, ja siksi niiden 
paksuus numeroidaan 3*numero. Mitä isompi 
on jälkimmäinen numero, sitä paksumpi on 
sydänlanka. Langat myydään metreittäin. 

Mikäli sydänlangan valinta tuntuu hankalalta, 
autamme mielellämme. Ota siis yhteyttä 
myymäläämme, niin etsitään kynttilällesi sopiva 
lanka yhdessä. 

Kynttilän paksuus  Sydänlanka   tuotenumero hinta / m
    litteä (pyöreä)
     3*6   29206   0,20 e
ø 7 – 20 mm    3*7   29207   0,20 e
ø 8 – 30 mm    3*8   29208   0,20 e
ø 10 – 35 mm    3*9   29209   0,20 e
ø 10 – 40 mm    3*10   29210   0,25 e
ø 15 – 45 mm    3*12 (5)  29212 (29305) 0,25 e (0,25 e)
     3*13   29213   0,25 e
ø 15 – 50 mm    3*14   29214   0,25 e
     3*15   29215   0,30 e
ø 20 – 60 mm    3*16 (7)  29216 (29307) 0,30 e (0,30 e)
ø 25 – 70 mm    3*18   29218   0,30 e
ø 30 – 80 mm    3*20 (9)  29220 (29309) 0,35 e (0,35 e)
     3*22   29222   0,35 e
     3*24   29224   0,35 e
ø 45 – 110 mm   3*26   29226   0,45 e
     3*28   29228   0,45 e
     3*30   29230   0,45 e
     3*32 (13)  29232   0,45 e (0,45 e)
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KYNTTILÄVÄRIT

29004 Kynttiläväri, sininen 10 g 2,80 €
29005 Kynttiläväri, pinkki 10 g 2,80 €
29006 Kynttiläväri, punainen 10 g 2,80 €
29007 Kynttiläväri, joulunvihreä 10 g 2,80 €
29008 Kynttiläväri, musta 10 g 2,80 €
29009 Kynttiläväri, keltainen 10 g 2,80 €
29010 Kynttiläväri, oranssi 10 g 2,80 €
29011 Kynttiläväri, violetti 10 g 2,80 €
29012 Kynttiläväri, ruskea 10 g 2,80 €
29013 Kynttiläväri, aniliininpunainen 10 g 2,80 €
29014 Kynttiläväri, turkoosi 10 g 2,80 €
29015 Kynttiläväri, tummansininen 10 g 2,80 €
29016 Kynttiläväri, tummanpunainen 10 g 2,80 €
29017 Kynttiläväri, viheä 10 g 2,80 €

TUIKKUTARPEET

29001 Tuikkumuotti, alumiini 10 kpl  1,20 €
290010 Tuikkumuotti, lasinen 10 kpl  3,60 €
29002 Tuikun sydänlanka 10 kpl  0,80 €

VAHA JA SEN KÄSITTELY

29401 Kynttilävaha, kotimainen  15,00 € / kg
29402 Kynttilävaha, pisara  20,50 € / kg
29405 Kynttilävahalevy, keltainen  15,00 € / kg
29406 Kynttilävahalevy, värillinen  21,00 € / kg
29003 Vahansulatuskannu  21,50 € 
290031 Vahansulatuskannu, puuvarsi  22,50 €
29105 Vahalakka 500ml  13,30 €
29110 Patinointiväri, ruskea 100ml  8,50 €
14025 Vahaleikkuri  6,90 €

KORISTEET JA MUUT TARPEELLISET
29121-2-3 Tähtikoriste, eri värejä  4,80 €
29124-5-6 Kimalteleva maali, eri värejä  7,50 €
29128-37 Maali, eri värejä 2,70 €
29102 Sydänlankapidike 0,50 €

29406

29402
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Tee itse kynttilät levyistä

Mehiläisvaha on ekologinen luonnon oma 
materiaali, sillä mehiläiset valmistavat 
vahan vaharauhasissaan ja käyttävät 
sitä pesän rakennusaineena. Vahaa 

kierrätetään ja puhdistetaan hoitotoimenpiteiden 
aikana ja osa siitä päätyy kynttilöiden raaka-
aineeksi! 

Vaha palaa kauniisti ja tuo kotiin luonnollisen 
pehmeää ja hieman makeaa vahan tuoksua.  
Materiaalina mehiläisvaha on helppo muotoilla. 
Levystä kieritettyjä vahakynttilöitä voit valmistaa 
myös lasten kanssa. 

Levystä voit valmistaa haluamasi kokoisia ja 
muotoisia kynttilöitä. Tässä neuvomme tekemään 
pitkiä ja kapeita ns. antiikkikynttilöitä. Voit käyttää 
kynttilään myös eri värisiä levyjä, jolloin saat 
ilmeikkäitä ja yksilöllisiä kynttilöitä. 

Valmistele työpiste
Kynttilän tekoa varten tarvitset kynttilävahalevyjä, 
sydänlankaa, vahaleikkurin, sakset ja 
hiustenkuivaajan. Muista suojata pöytä ennen kuin 
aloitat työskentelemään. 

Leikkaa levy ja valitse sydänlanka
Leikkaa levy kahtia. Leikkaus kannattaa tehdä niin, 
että se alkaa toisen pitkän sivun puolelta, noin 1 cm 
kulmasta. Leikkaus tehdään kohti vastaavaa kohtaa 
toisella pitkällä sivulla. 

Leikkaa kynttilää varten sopiva sydänlanka. Sopiva 
pituus on hieman levyä pidempi, jolloin se on 
helppo pitää paikoillaan, kun aloittaa rullaamisen. 
Ohuen kynttilän valmistamiseen parhaimpia 
sydänlankakokoja ovat 3*8 tai 3*9. Mikäli haluat 
valmistaa paksumman kynttilän, valitse siihen myös 
paksumpi sydänlanka. Lisää tietoa sydänlangan 
valinnasta voit lukea sivulta 8. 

Lämmitä levyä ja aloita 
kierittäminen
Mehiläisvahalevyt ovat melko pehmeitä käsitellä, 
mutta tiiviimmän ja kauniimman lopputuloksen saa, 
kun lämmittää levyä hieman. Näin se myös kiertyy 
tiiviimmin ja tasaisemmin sydänlangan ympärille. 

Lämmittämisessä oiva apuväline on hiustenkuivain. 
Varo lämmittämästä levyä liikaa, jolloin sitä on 
hankala käsitellä. 

Aseta sydänlanka pitkän sivun reunaan. Painele 
sydänlanka kiinni levyyn muutamasta kohdasta, 
jotta se pysyy hyvin paikoillaan ja kieritä sitten levy 
sydänlangan päälle tiukasti koko sivun matkalta. 

Tiiviisti kiinni paineltu sydänlanka myös polttaa 
kynttilää tasaisemmin. Viereisen sivun kuvasta näet 
miten sydänlanka kannattaa alussa asetella.  

Kierritä kynttilä valmiiksi
Jatka kierittämistä koko levyn leveydeltä. Valmis 
kynttilä on paksumpi alaosastaan ja ohenee 
huippua kohden. 

Pitkiä kapeita mehiläisvahakynttilöitä 
saat valmistettua, kun leikkaat levyn 
kuvan osoittamalla tavalla. 
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Mehiläisvaha on luonnollinen 
materiaali, jota mehiläiset valmistavat 
vaharauhasissaan. Ne tekevät sitä 
pesiensä rakennusaineeksi. Mehiläiset 

sekä munivat toukkansa että varastoivat hunajan 
vahasta valmistamiinsa kennoihin. Kun esimerkiksi 
hunaja on tarpeeksi kypsää eli valmista, mehiläiset 
peittävät kyseiset kennot vahakerroksella. 

Vahaa syntyy siis koko ajan lisää. Mehiläishoitajat 
kierrättävät vahaa kuorimalla ylimääräisen 
vahakerroksen sadonkorjuun aikaan ja 
vaihtamalla tummuneet vahat uusiin, vaaleisiin 
vahapohjukkeisiin. Pesästä otettu vaha sulatetaan, 
puhdistetaan ja desinfioidaan uutta käyttöä varten. 
Vahaa siis kierrätetään ja uudelleen käytetään 
mehiläishoidossa. Mehiläiset tuottavat vahaa vain 
tietyn määrän, siksi se on hinnaltaan arvokkaampi 
kuin esimerkiksi steariini ja parafiini.

Monipuolisesti käytetty
Mehiläispesistä saatua vahaa käytetään 
monipuolisesti muuallakin kuin mehiläishoidossa. 
Sitä käytetään esimerkiksi kosmetiikan 
valmistuksessa, elintarvikkeiden (esim. lakritsan ja 
hedelmien) pintakäsittelyssä, puisten huonekalujen 
pintakäsittelyssä ja kynttilöissä. Mehiläisvaha 
allergisoi melko harvoin. 

Vaha on luonnollisimmillaan keltaista tai 
keltaruskeaa. Sävyt voivat vaihdella yllättävän 
paljon. Vahaa voidaan myös värjätä erilaisiin 
käyttötarkoituksiin. Valikoimistamme löytyykin 
valmiiksi värjättyjä mehiläisvahalevyjä kynttilöiden 
tekijöille ja vahamassan värjäämiseen tarkoitettuja 
värirakeita. 

Mehiläisvahan sulamispiste on 62-65 astetta. 
Mehiläisvaha kannattaa aina sulattaa vesihauteessa, 
eikä suoraan levyllä. Suoraan levyllä sulatettuna 
on vaara, että vaha syttyy tuleen ja aiheuttaa 
vaaratilanteen. 

Propolis - erikoisvahaa
Keltaisen vahan lisäksi mehiläiset tuottavat 
pesäänsä kittivahaa eli propolista. Se on väriltään 
erittäin tummaa, syvän punaruskeaa. Ne tuottavat 
tätä erikoisvahaa omaksi lääkkeekseen ja sitä 
myös kerätään ihmisten toimesta ja käytetään 
esimerkiksi uutteena. Kotimaisia propolistippoja 

Tiesitkö tämän
mehiläisvahasta
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löytyy verkkokaupastamme (valikosta Kauneus ja 
puhtaus).  Kynttilöiden valmistamiseen kittivaha ei 
sovellu. 

Kynttilätuotteet kätevästi 
verkkokaupasta
Verkkokauppamme osoitteessa www.hunaja.
fi/kauppapaikka sisältää paljon tuotteita 
mehiläishoitoon ja hunajantuotantoon. Lisäksi 
meillä on iso valikoima kynttilöiden valmistukseen 
sopivia tuotteita. ne löydät valikoista Kynttilämuotit 
ja Kynttilätarvikkeet. Tervetuloa tutustumaan! Apua 
valintaan ja lisää tietoa tuotteistamme voit myös 
kysyä myymälästä puhelimitse 0400 769 680 tai 
sähköpostitse hunaja@hunaja.fi.

29401
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”Mehiläisvaha on luonnostaan   
  keltaista, mutta sitä voi värjätä   
  eri väriseksi kynttilävärien avulla.  
  Valikoimistamme löytyvät värit on   
  lueteltu sivulta 9. 

29006

29206-29232 290010



HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13, 32250 Kojonkulma (Loimaa)
S-posti: hunaja@hunaja.fi, Puh. 0207 769 680

Liikkeemme on avoinna arkisin klo 8.00–16.00
Kesäaikaan arkisin 8.00 - 17.00

Verkkokauppa 24 h/vrk: 
www.hunaja.fi/kauppapaikka

Ostoksia aukioloajoista riippumatta
- silloin, kun sinulle sopii. 


