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БОИ за СВЕЩИ
пигменти, бои, ароматизатори, лакове, подобрители, добавки

Висококачествени и професионални материали за свещи / восък :
 Пигменти за външно оцветяване на свещи
 Маслени бои за восък
 Парфюми / аромати
 Добавки за свещи ( за подобряване на горенето, за избелване на восъка )
 Лакове / фирниз за свещи
Отделно предлагаме, по желание клиент с негова мостра, съответния цвят и аромат.
Всички цветове се предлагат като :
- компактни форми
- гранулат ( пигмент )
- течни ( за фино дозиране )

Външно оцветяване чрез потапяне
( с пигменти )

Цялостно оцветяване при отливане
( мазни бои за восък )

Пигментите са синтетични цветове, които се
състоят от много малки частици, които трябва да
бъдат равномерно разпределени във восъка. Те
могат да бъдат твърди или течни.
Приложение :
потапяне, като опция за свежи цветни свещи, ако
има проблеми с разтворимите цветове.
обработване
Пигментите трябва да бъдат предварително
диспержирани с миксер
Свойства :
Много светлоустойчиви
Без миграция
Киселиноустойчиви (стеарин)
Добра устойчивост на топлина
Добра стабилност заедно с аромати
Твърди пигменти
 с твърдите пигменти работата е лесна
 дозирането става с ръце
 не
трябва
да
се
диспержират
предварително
 добра складова трайност, не се променят
Течни пигменти
 Те позволяват лесна работа с тях, дори
при ниски температури,

Мазните бои са разтворими във восъка и вече не
могат да се отделят от него. За разлика от
пигментите,
Восъкът запазва прозрачността си, за разлика от
пигментите
Приложение:
Оцветяване на свещи
Свойства :
 Горят добре
 Разтварят се добре във восъка
 Прозрачен восък
----------------------------------------------------------------

Ароматизатори

парфюмени, етерични и ароматни масла и
аромати за свещи / восък
Към втечнения восък могат да се добавят
различни ароматни масла на : роза, лавандула,
евкалипт, мента, лимон, портокал и много други.
Ароматите са естествени и синтетични продукти
под формата на прах или течни :
роза, ванилия, лимон, малини, теменужки, полски
и горски цветя, магнолия, лавандула, бор, липа,
мента, морски, ягоди, малини и т.н.

Добавка за подобряване на горенето
BE 60 Brennverbesserer
Приложение :
 Оптимизиране на поведението на свещите при горене
 Свързвател на ароматизиращите масла
 Гранулат – разходна норма 0,5 – 1% ( на 1 кг. восък / парафин 5 – 10 гр. ВЕ60 )
Действие :
При производството на свещи восъците се смесват в течно състояние, най-вече с цвят и аромат. Когато
се охлажда, восъкът образуват кристална структура, в която цветът и ароматът се съхраняват.
BE 60 гарантира,
 че се образува еднаква кристална структура и се създава повече пространство за течни
компоненти - като парафиново масло и аромати.
 ограничава загубата на ароматизиращото масло и миризма
 благодарение на хомогенната и подобрената кристална структура, свещта гори равномерно,
и много по-добре.
24 лв.
 100 гр.
129
лв.
 1 кг.
549 лв.
 5 кг.
Свойства :
Контролира студеното и топло излъчване
Подобрява повърхността на свещта
Ефективен при ниска доза
Подходящ за парафин, стеарин, мазнини

Добавка за избелване на жълт восък
Weißmacher WW 11 и WW 16
Прилага се за избелване на жълтеникавия восък.
Избелителите са оптични добавки, които работят върху основите на цветовата физика. Те променят
спектъра на отразяване на цвета на восъка, така че да се абсорбира жълтеникавата светлина. Това
премества нюанса в синята област и окото ни вижда бял цвят.
Те спомагат жълтеникавите восъци да изглеждат много по-бели на поглед. Може да се използва
заедно с UV абсорбери и антиоксиданти. WW 16 може да се използва и за стеаринови и други восъци,
съдържащи мастни киселини.

Лакове
От близо 50 години се появява нова тенденции – лакиране на свещи – тренд , не само да горят
добре, а и да изглеждат красиво - “ да блестят „
Независимо от восъчната маса, лаковете предлагат значително повече възможности за творческото
външно декориране на свещите.
Условно те се разделят в пет групи. Основните критерии за класифицирането:
 са видът на повърхността ( структура )
 вида на пигментите, които използваме.
Сатен / копринено – кадифен :
Сатеновите лакове имат копринен блясък. Като основа за производството им служат различни
алуминиеви пигменти. За да се получи цветното разнообразие, се добавят специални багрила.
Soft shine - мек блясък :
Тези бои се състоят от много леки перлгланц - пигменти, които придават на свещта на перлен ефект.
Metallic shine - метален блясък :
Перлгланц- пигментите се смесват с алуминиеви , така се постига желания метален ефект
Прозрачен
Безцветни , прозрачни лакове.
High gloss – силен гланц
Лаковете от тази серия имат блестяща повърхност. Като основа се използват специални алуминиеви
пигменти. Както при сатените лакове, за да получим цветни нюанси, се добавят различни оцветители.

Satin

Silber
L 103-451-24

Silber
L 112-451-24

Gold
L 105-450-24

Gold
L 113-450-24

Gold
L 104-450-24

Metallic shin

Silber
L 133-461-26

Жълтеникаво сребро
L 135-454-26

Gold
L 136-450-26

Виолетово сребро
L 138-457-26

High Gloss

Silber
L 145-451-27

Silber
L 146-451-27

Silber
L 147-451-27

Gold
L 149-450-27

Мед
L 150-452-27

Какво означават цветовете на свещите
Важна атракция на свещите е, че чрез акцентиране и използване на различните цветове и като
допълнение към заобикалящата ни обстановката / среда , те оказват някаква непонятна сила, влияят
ни.

Всеки цвят вибрира при различни честоти. Няма нищо ново, знае се, че определени цветове излъчват
енергия, която влияе върху нас, насърчава нашите добродетели, улеснява силата на медитация,
създава уют и вълшебна / магическа обстановка .
Използването на определени цветове на свещите също зависи от нашите намерения, настроение, от
желанието ни за допълнителна стимулация или утеха.
Сини свещи
Синьото е цвят, свързан със студена вода. Стимулира размисъл и спокойствие, за времена, когато имате
нужда от голяма концентрация, използва се и за подобряване на паметта и съзерцанието в интериора
и за създаване на тиха и спокойна среда. В магията, синьото подчертава комуникацията и дава поголяма течливост, защото синьото е свързано с чакрата на гърлото, синьото прави взаимоотношенията
по-хармонични.
Червени свещи
Червеното е цвят, свързан с огън, промяна, любов и сексуалност. Червеното се използва в магията, за да
се свържете с любимата ни, когато започваме различни нови проекти (напр. взаимоотношения, бизнес,
брак и т.н.). Това е цвят, свързан с корена на чакра, така че червеното помага да се даде на човека повече
чувство за реалност и дава чувство на удоволствие в нещата, които той прави в живота си.
Бели свещи
Бялото е свързано с чистотата, с безупречната и божествената светлина. Бялото се използва за очистване
на хармонични среди и за придобиване на нещата, беля цвят, носи мир и помага да се вдигне
настроението, когато сте депресирани.
Белите свещи помагат да привлече вниманието към това, което искаме да постигнем и да абсорбираме
енергията на хората.
Някои смятат, че белите свещи могат да декодират живота и бъдещето на определено лице. Белите
свещи също са много полезни, когато има пациенти, и в случая, те помагат те да очистят тялото му и
да се намери необходимия начин той да се излекува.
Виолетови свещи
Виолетът е цветът на свещеника. Мистичен цвят, свързан с трансформацията на енергията и магическо
или духовно действие. Създайте мистична атмосфера, която ви транспортира, медитирайки силна
духовна връзка. Виолетовите свещи се използват в религиозните церемонии за онези, които трябва да
развият вярата, и тези, които преживяват болката от смъртта на близък човек. Много са полезни в
медитацията, визуализацията и декорацията, наистина дават дълбоко и мистично докосване.
Златни свещи
Златото е свързано с мъдрост, раждане и подновяване. Златото е свързано с богатство и собственост и
се използва в медитацията или при магия, за да спечелят пари, късмет, да увеличат продажбите и да
се привлекат клиенти. Този цвят ни помага да имаме открит, освободен ум, да разбираме духовността,
самоосъзнаване. Златото също ни помага да се свързваме с всички живи същества, така че е в медитация
да разберем, че всички сме обединени от едно и също божествено същество.
Зелени свещи
Зеленото е преобладаващият цвят в природата, свързан със здравето, растежа, надеждата, обновяването
и свежестта. Зеленият цвят се използва като лечебен, е четвъртият чакра, свързана сърцето,
взаимоотношенията, приятелството и любовта, особено - обичаш себе си. Зеленото дава свежест на
околната среда и разпространява енергията на заминаване и благополучие.
Кафяви свещи
Кафяво (или канела) се използва за намиране на смисъл в проблемите, в трудни времена, тежки
преживявания, в такива ситуации, които изглеждат безизходни.
Оранжеви свещи
Оранжевият цвят се свързва с творчеството, интелигентността и силата. Този цвят е свързан и с
втората чакра, сексуалната чакра на творчеството (в контекста на половите органи). Оранжевото се
използва в магията за лечение на случаи на безплодие, тъй като е много стимулиращ цвят, оранжеви
свещи също се използват за вдигане на настроението, в трудни ситуации или конфликти.
Жълти свещи
Жълтите свещи също се използват за набиране на средства и материални блага. Жълтият цвят е свързан
с мъдрост, помага за оживяване на околната среда и за зареждане на „батериите „.
Свещи и празници
Коледа и Нова година са много специални моменти, когато сме призовани за размисъл и медитация, а
свещите са част от това магическо и духовно време. Въпреки това, ние можем да използваме свещи по
всяко време, като елемент в нашия живот.

цвят

ЦВЯТ - РИТУАЛИ - ТЕМИ - ОБЛАСТ

Виолет

Тъй като винаги трябва да използвате цветни свещи, тук ние сме изправени пред
проблем. Те се предлагат в търговската мрежа само с цветно външно покритие.
Но това не е лошо.
Силата, успехът, идеализмът, психическото откровение, вътрешната и
духовната сила
Идеален за ритуали, които се провеждат, за да се осигури амбиция, независимост и
финансов успех или да се установи контакт с друг духовен свят. За да се увели
енергията на Нептун.

Лилав

Пурпурните свещи се използват при ритуалите на Марс, напр. да издържа изпити,
да налага преговори в професията или в публична длъжност. Те също така
представляват вътрешна и духовна сила.

Тъмно червено
- виолетов

Тази комбинация от червено и виолетово, води да работи с висока енергийна
честота - при ритуали, които изискват незабавно действие, много високо
енергийно ниво или духовно обединение

Пурпур

Материално богатство, по-високи психически способности, духовна сила и
идеализъм

Роза, пинк

Любовни афери, романтика, страст, любов, лоялност, приятелство
За нов подем в брака или приятелството . Връзката с Венера е възможна. Освен
това, розовото е стандартният цвят за ритуали, изпълнявани, за да привличат
вниманието и да постигнат въздействие. Цвят на женственост, чест, самодоволство,
за насърчаване на приятелски и оживен разговор.

Червен

Здраве, енергия, жизненост, сила, кураж, сексуална сила, страст, любов,
плодородие, воля, творчество
Разбира се, червените свещи са подходящи за обичайните ритуали във всички
варианти, особено за ритуалите на Венера. С този цвят духовете се разделят.
Мнозина смятат, че този цвят е твърде агресивен за ритуалите на любовта,
причината е в Марс, богът на войната.
Подсилва магнетизма при ритуали, а зодиите Овен и Скорпион генерират
енергии.

Оранж

Амбиция, увереност, постоянство, кариера и правни въпроси
Оранжевият цвят означава плодородие, което е важен момент в магическата
работа, свързват ни с Венера или Диана. В допълнение, този цвят означава
издръжливост и увереност

Жълт

Успех, щастие, самоутвърждаване, приятелство, вътрешен мир,
интелектуалност, въображение, памет и творчество, дейност
Жълтото укрепва въображението и концентрацията в ритуал. Използва се в ритуали,
в които искате да спечелите доверието на човек или да убедите някого. Ритуали,
които изискват слънчева енергия. Привличането на човек понякога е необходимо
във връзка с обичайните ритуали. Но и вие можете да ги използвате, преди всичко,
ако нямате партньор, а всички други, който са без партньор.

Син

Вдъхновение, окултно познание, защита и отдаденост, вътрешен мир,
приятелство, дълбока релаксация и спокоен, отпочиващ сън
Първичен духовен цвят, за ритуали, за да придобият мъдрост, хармония, вътрешна
светлина или мир. Дарява истина и напътствие.
Синьото е са незаменим при ритуалите за психическо и физическо здраве.
Призовава богинята Арадия или богинята Диана
Неактивен цвят. Затваря ситуации, задържа хората назад. За ритуали, които
изискват дълбок медитативен статус или енергията на Сатурн.

Индиго
Кралско синьо

Подкрепя смях и радост, цвят на лоялността.
Използва се за генериране на енергия от Юпитер или когато нечие влияние трябва
да бъде подсилено.

Светло син

Духов цвят, полезен в предания или вдъхновяващи медитации.
Носи мир и тишина в дома, излъчва енергията на Водолея.
Да бъде включен, когато трябва да се създаде конкретна ситуация.

Зелен

Плодородие, изобилие, щастие и хармония, майчина любов и привързаност,
здраве, просперитет, успех, пари, подмладяване
За пари, при безпаричие се призовава Юпитер, господарят на мълнията.
Това обаче никога не трябва да става за алчност, в противен случай всичко може
да се обърне в отрицателно.
Използвайте го при ритуали, ако абсолютно се нуждаете от пари.

Смарагдово
зелен
Тъмно зелен

Любов, общество, радост, плодородие
Важен компонент в ритуалите свързани с Венера.
Цвят на амбицията, алчност, ревност.
Неутрализира и противодейства на тези сили в ритуал.

Кафяв

Вглъбяване , успокоение и благополучие, земя.
Ритуалите за материален растеж, елиминира нерешителността, насърчава силите
на концентрация, учене, телепатия. Увеличава финансовия успех, намира неща,
които са загубени.

Черен

Промяна, подновяване, освобождаване
Отваря нивата на подсъзнанието, използва се в ритуалите, за да предизвика дълбок
медитативен статус или да изгони злото и отрицателното. Също така се използва в
анти - ритуали или при защита от бедствие. Чрез него се обръщаме към рогатия бог
Карнаян.

Бял

Чистота, защита, единство, духовност и мир
Бялото се използва за защита и почистване. При ритуали, те обикновено горят
съвместно с други свещи. Освен това белият цвят може да замени всеки друг цвят
свещи. Те означават също чистота
.
Сънища, интерпретация на сънища, интуиция, ясновидство, вдъхновение,
астрална енергия и интуиция
Елиминира негативността и насърчава стабилността, помага за развитието на
психическите способности, привлича влиянието на Великата майка.
За положителен изход в съдебни и други институционални спорове, с тях се
призовава Меркурий .
Сивият, като неутрален цвят е полезен, когато възникнат усложнения по време на
медитация. В магията, този цвят често създава объркване, неутрализира и
предотвратява негативните влияния.

Сребро, сив

Злато

Здраве, щедрост
Подпомага разбирането и привлича силата на космическите влияния. Полезен в
ритуали, които се извършват, за да се спечели бърз късмет или пари, ритуали, които
изискват слънчева енергия и такива за почистване на аурата.

