Recomendações para Utilização de Velas
Porque a sua segurança é para nós uma prioridade, pedimos-lhe que preste atenção às informações de segurança
descritas na embalagem e no rótulo de cada vela.
Indicamos, em seguida, algumas recomendações gerais sobre a utilização de velas:
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Nunca deixe uma vela acesa sem vigilância. Apague todas as velas quando sair de um quarto ou antes de ir
dormir. Queime velas fora do alcance de crianças e animais de estimação;
Coloque sempre as velas numa base não inflamável resistente ao calor (ex: vidro ou metal);
Em alguns casos, dado a natureza decorativa de algumas velas BE2ADORN, as mesmas podem liquefazer-se,
vertendo cera “para fora”. No caso destas velas, alertamos através de um pictograma que representa a vela
dentro de um recipiente com bordas altas. Para além deste pictograma, na embalagem da vela existe
também um aviso neste sentido;
Mantenha as velas acesas a uma distância segura de materiais inflamáveis como, por exemplo, cortinas,
móveis, roupas de cama, tapetes, livros, papel, decorações inflamáveis, etc.;
Mantenha as velas acesas longe de correntes de ar, ventiladores, ventiladores de teto e correntes de ar. Isso
ajudará a evitar queimas irregulares e rápidas, além de evitar surtos de chamas e fuligem. As correntes de ar
também podem soprar itens leves próximos na chama (exemplo folhas de papel), onde poderiam pegar
fogo;
Queime sempre velas num ambiente bem ventilado. Não queime muitas velas numa divisão muito pequena
ou num lar "pequeno", onde a troca de ar é limitada;
Se o pavio for muito longo, deverá encurtá-lo com uma tesoura. O comprimento ideal do pavio é de 10 a 15
mm, dependendo da vela. Um pavio mais comprido pode produzir fuligem, isto é, o pavio extinto deve ser
cuidadosamente encurtado usando uma tesoura. Caso a chama esteja prestes a “morrer”, o pavio poderá
estar curto. Despeje com cuidado um pouco da cera líquida;
Não queime uma vela até o fim. Apague a chama se ela estiver muito próxima do suporte ou do recipiente.
Para uma margem de segurança, interrompa a queima de uma vela quando restarem 3 cm de cera;
Nunca toque ou mova uma vela acesa ou vela de recipiente quando a cera estiver líquida;
Se a vela queimar só de um lado, empurre suavemente o pavio em chamas para o lado. Nunca dobre um
pavio arrefecido - pode partir-se;
Corte as bordas de cera de forma que fiquem com 1 cm de altura. Não danifique o aro do topo da vela;
Mantenha velas acesas bem afastadas para que não se afetem umas às outras;
Mantenha a zona em chamas limpa. Sobras de fósforos, pedaços de pavio e outros elementos não devem
ser deixados na zona das chamas;
Não coloque velas em cima umas das outras. Se possível, queime sempre uma vela até que toda a
superfície ao redor do pavio se tenha liquefeito. Extinguir a chama muito frequentemente num estágio
inicial pode fazer com que a vela forme um túnel;
Apague a vela extinguindo a chama com um snuffer de vela ou mergulhando o pavio na cera líquida. Por
favor, endireite o pavio depois. Nunca sopre a chama! Nunca extinga as velas com água. A água pode causar
respingos de cera quente e causar a quebra de um recipiente de vidro;
Apague uma vela se ela emitir fumo repetidamente, piscar ou a chama ficar muito alta. Significa que a vela
não está a queimar corretamente. Deixe arrefecer, apare o pavio e verifique se a zona circundante está
limpa antes de acendê-lo;
As velas devem ser mantidas frescas, secas e livres de poeira;
Limpe as velas empoeiradas ou sujas com um pano sem fiapos (por exemplo, linho) humedecido com água.
Meias de nylon usadas funcionam muito bem;
A melhor maneira de remover manchas de cera de têxteis é colocar rolo de cozinha (papel absorvente) por
cima da mancha do tecido e engomar com o ferro (sem vapor), com uma temperatura baixa. Se necessário,
repita isso até que toda a cera seja absorvida no papel absorvente.

