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Vaska lukturis ir brīnišķīgs gan dienas gaismā, gan krēslā. Gaismā tas ir dizaina priekšmets, bet
krēslā aizdegts lukturis, kurš dod ļoti maigu gaismu un smaržu. Atšķirībā no sveces, gaisma ir
daudz maigāka, jo nav redzama sveces liesma, kura žilbina acis. Liemai izgaismojoties luktura
vaska sieniņās , liekas, ka tas spīd pats. Tādēļ vaska lukturis tomēr dod daudz vairāk gaismas,
ka metāla, keramikas vai tumša stikla tējas sveču trauki ar augstākām sienām.

Bišu vaska lukturis piepildīs telpu ar gaismu, bet arī tīkamu, dabīgu aromātu. Vaska smarža būs
jūtama pat tad, ja lietosiet lukturī stearīna tējas sveces. Lukturis smaržos daudz spēcīgāk brīdī,
kad tajā degs svece. Lai iegūtu pilnīgi dabīgu smaržu, iesakām lietot bišu vaska tējas sveces.
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Uzmanību !!!
Vaska lukturī drīkst dedzināt tikai tējas sveces – sveces, kurām ir metāla vai plastmasas
trauciņi. Aizdedzinot sveci jāraugās, lai tējas svece ir novietota uz korķa pamatnītes.
Pēc sveces aizdedzināšanas nav vēlams lukturi pārvietot, jo aizdegtā svece var noslīdēt
no korķa pamatnītes. Ja tas noticis, svece nekavējoties jānodzēš.

Lukturī nedrīkst dedzināt sveces bez trauciņa vai ja tā lielāka par standarta tējas sveci.
Standarta tējas svece ir lukturī orģinālajā iepakojumā (40 x 15mm).

Ja lukturī ilgāku laiku nededzinām sveces, un tas glabājas vēsumā (zem 20C), tad tas var
pārklāties ar baltu kārtiņu – vaska „sarmu”. Tā ir viena no vaska īpatnībām, tātad dabīgs
process. Šo sarmu var noslaucīt ar lupatiņu vai sasildīt lukturi līdz apm. 38C, taču vienkāršāk ir
lukturī aizdegt sveci un tas sasilstost atkal kļūs dzidrs.

Bišu vasks ar laiku atdod savu krāsu un smaržu. Tas notiek laikā no dazžām nedēļām līdz pus
gadam. Smaržu var saglabāt stipri ilgāk, ja lukturi tur iesaiņotu celofānā, bet krāsu – glabājot to
tumsā vai vismaz neizliekot to tiešos Saules staros.
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Ja lukturis ir pavisam izbalojis un vairs nesmaržo, tad zināt, ka tas visu labāko no sevis ir
atdevis Jums un Jūsu telpai, tātad ir laiks iegādāties jaunu lukturi.

Lai Jums būtu vieglāk atpazīt mūsu ražotos bišu vaska produktus, esam radījuši zīmolu
"Emīlijas bišu vasks"
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