
 

Pühad on küünalde põletamise aeg. Need, kes ära tunnevad küünla valguse hubasuse, 

armastavad tulekuma aastaringselt. Praegu aga, kui keskmiselt rohkemates peredes 

süüdatakse elav tuli, tunneme muret ja vastutust, et igas Eestimaa kodus järgitaks 

turvalise ja kvaliteetse küünla põletamise eesmärgil  ohutuskleebisel  välja toodud 

juhiseid.  

Võtsime ohutusmärgid ise ette,  et need klientide jaoks lahti selgitada seda enam, et 

puutume kokku aeg ajalt kliendi poolsete kommentaaridega, milledest on näha, et juhiseid 

pole järgitud ja küünla põletamisest on rohkem kurvastust kui rõõmu. 

 

1. Meie küünlad valmivad käsitööna. Igale küünlale pannakse käsitsi vastavalt läbimõõdule 

sobiv taht, et garanteerida parim küünla põletamise tulemus.  Mida laiema läbimõõduga 

küünal, seda jämedam peab olema taht. Kui taht on küünla jaoks liiga jäme, hakkab 

küünal voolama ja kui liiga peenike, sulab küünal  auku.  Kasutame kvaliteetseid 

materjale Euroopast ja oleme välja töötanud pikkade aastate tulemusena parimast 

materjalist parima tulemusega toote.  

 

2. Valige sobiva läbimõõduga küünal!  

Kui olete nn „lühikese aja põletaja“ siis valige väiksema läbimõõduga küünal. Kui Te ei 

anna küünlale aega korralikult servani sulada, põleb küünal auku. Esimene põlemine 

võiks olla nii pikk, et kogu vaha on pealt kuni servani vedel. Näiteks 7cm diameetriga 

küünla puhul kulub selleks kuni 5 tundi. 

 

3. Enne kasutamist eemaldage ümbris (kile, etikett)! 

Meie poole pretensiooniga pöördunud klient peab taevast tänama, et kodus 

tulekahju ei tekkinud… Tootjana poleks me kunagi selle peale tulnud, et 

klient jätab paberist etiketi eemaldamata.                                                                                           

 

4. Tahti peab vajadusel lõikama!  

Tahi pikkus võiks olla maksimaalselt kuni sentimeeter. Kui tahi otsa tekib söestunud tükk, 

tuleb see ära lõigata. Vastasel korral on leek liiga intensiivne ja küünal võib hakata 

tahmama. Samuti peab jälgima, et sulanud vaha sees ei leidu tiku või lõigatud tahi jääke, 

mis on kergesti süttivad. 

 

5. Asetage küünal tulekindlale alusele.  

Veenduge, et küünal ei kuku ümber.  



6. Küünalt ei tohi jätta järelvalveta! 

Nii, nagu me lõkke juurest vastutavatena ära ei läha on ka põlev küünal elav tuli ja seda ei 

tohi jätta järelvalveta. Eriti veel siis kui kodus on koduloomad või väikesed lapsed, kes 

võivad minna tuld uudistama või tekib mänguhoos liikumisega tuuletõmme ja küünlale 

võib midagi süttivat peale kukkuda.  Samuti ärge põletage küünalt tuuletõmbuses ning 

kardinate või muude kergesti süttivate materjalide läheduses. 

 

7. Küünla kaugus üksteisest peaks olema vähemalt 10 sentimeetrit! 

Gruppidena asetsevad küünlad on küll visuaalselt dekoratiivsed 

(esmalt), ent põletades annavad nad külgedelt üksteisele 

lisakuumust ja hakkavad üksteist sulatama. 

 

8. Küünla leek saab liiga vähe hapnikku. 

Kui küünla servad on liiga kõrged, saab küünal põlemisel liiga vähe 

hapnikku ja küünal tahmab. Turvalisuse tagamiseks kustutage 

küünla leek ja lõigake servad lühemaks. 

Hapnikku jääb väheks ka siis, kui mitmed küünlad on teineteisele liiga 

lähedal või ruum, kus küünal põleb on ebapiisavalt ventilleeritud. Samuti ei 

sobi parafiinist küünlad kõrge klaasi sees põletamiseks. Selleks on meie 

valikus spetsiaalsed taimse vaha seguga küünlad ja lai valik ümbriseid. 

https://www.valgusevabrik.ee/tootekategooria/uudistooted/ 

 

9. Põletades küünalt liiga soojas kohas, näiteks tulekolde või 

radiaatori läheduses, hakkab küünal sulama ja võib tekkida  

tuleohtlik olukord.  

 

10. Küünla kaunistus. 

Kui ostate meilt 3D kaunistusega küünla siis on kaunistus valmistatud 

parafiinist, krepp-paberist, traadist, paeladest jne. Dekoreeritud küünla kaunistust ei tohi 

põletada, vaid tõsta see leegi jõudmisel kaunistusega kohakuti allapoole. Kaunistused on 

kinnitatud küünlale nööpnõeltega, mille abil on võimalik dekoratsiooni  hõlpsalt allapoole 

tõsta. Maalitud küünla materjal sulab koos küünlaga. 

 

Hästi hoolitsetud küünal püsib kaua ilusana ja põleb kauni leegiga! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valik klaasides küünlaid, millede sisuks on kasutatud spetsiaalse taimse vaha segu ja 

mille sisusid on võimalik eraldi juurde osta. Ei tahma ja on disainitud klaasides 

äärmiselt efektsed. Valikus kuld, hõbe ja pronks. 

https://www.valgusevabrik.ee/toode/metallik-klaas-3-tahiga/ 

 

Kaunist ja turvalist pühadeaega küünlavalgel! 


