
 

 

Welke Lont / pit  voor welke Was / Kaarstype. 

 
Let op: Deze Lont maten zijn slechts een indicatie. 

Lonten altijd eerst zelf testen 

Lont / Pit :  

Geschikt voor kaarsen maken van Paraffine  Dompelen en Gieten. 

3 x 6 --> voor een kaars met een Ø van 20 tot 30 mm  

3 x 8 --> voor een kaars met een Ø van 40 tot 60 mm  

3 x 10 --> voor een kaars met een Ø van 60 tot 80 mm  

3 x 12 --> voor een kaars met een Ø van 80 tot 90 mm  

3 x 14 --> voor een kaars met een Ø van 90 tot 100 mm  

3 x 16 --> voor een kaars met een Ø van 90 tot 110 mm  

3 x 18 --> voor een kaars met een Ø van 100 tot 120 mm 

Bij gebruik voor kaarsen maken van Stearine / kristalstearine Dompelen en Gieten. 

LET OP : Neem een maat groter dan bij paraffine of kies de speciale Stearine pit. 

Bijenwas Lont : 

Geschikt voor kaarsen maken van Bijenwas Dompelen en Gieten. 

Bijenwas lont rond nr   4 : voor Bijenwaskaarsen met een Ø van 10 tot 20mm.  

Bijenwas lont rond nr 10 : voor Bijenwaskaarsen met een Ø  van 20 tot 30mm. 

De punt van de V moet naar de onderkant van de kaars wijzen. 

Voorgewaxte lonten : 

Geschikt voor kaarsen gieten in potjes, cups en glazen.(paraffine) 

wax pit 3,5 cm hoog voor een Ø van 4 - 6 cm  

wax pit 10 cm hoog voor een Ø van 4 - 6 cm  

wax pit 10 cm hoog voor een Ø van 6 - 8 cm  

wax pit 10 cm hoog voor een Ø van 8 - 10 cm  

wax pit 20 cm hoog voor een Ø van 4 - 6 cm  

wax pit 20 cm hoog voor een Ø van 6 -8 cm  

wax pit 20 cm hoog voor een Ø van 8 -10 cm  

(wax pit is kant en klaar is inclusief pitvoetje en voorgewaxt. 

 

Stearine lont: 

Geschikt voor het maken van pure stearine kaarsen. 

S 15 --> voor een kaars met een Ø tot 30 mm 

S 18 --> voor een kaars met een Ø van 30 tot 35 mm 

S 24 --> voor een kaars met een Ø van 40 tot 50 mm 

S 28 --> voor een kaars met een Ø van 50 tot 60 mm 

 

      

 

 

 

 



 

 

Buiten Lont / Pit : 

Geschikt voor kaarsen om buiten te branden in schalen of los. 

Geschikt voor Fakkels Dompelen en gieten. 

Fakkels dompelen Lont maat 3mm. 

3 mm voor buitenkaarsen met een Ø tot 9 cm  (Fakkel gietmal 34) 

4 mm voor buitenkaarsen met een Ø van 9- 15 cm (Fakkel gietmal 44) 

5 mm voor buitenkaarsen met een Ø tot 18 cm 

7 mm voor buitenkaarsen met een Ø vanaf 18 cm  

9 mm voor buitenkaarsen met een Ø vanaf 18 cm  

 

 

 

Pitvoetjes : 

Pitvoetjes KLEIN voor pit 3x6 t/m 3x10 

Pitvoetjes GROOT voor pit 3x12 t/m 3x18 en stearine pit. 

Pitvoetjes met dunne punt voor BUITENPIT 3, 4 en 5 

Pitvoetjes met dikke punt voor BUITENPIT 7 en 9 

 

 

 

Algemene tips : 

Kaars gaat druipen : Lont te dun 

Kaars gaat walmen ; Lont te dik  

Bij taps toelopende kaarsen de gemiddelde diameter aanhouden. 

 

Let op: Deze Lont maten zijn slechts een indicatie. 

Lonten altijd eerst zelf testen 

 

 

Olielamp Lont : 

Olielamplont rond 1,8mm wit / ecru 

Olielamplont rond 2,5mm wit / ecru 

Olielamplont rond   3mm wit / ecru  

Olielamplont rond   4mm wit / ecru  

Olielamplont rond   5mm wit / ecru 

Olielamplont rond   6mm wit / ecru  

Olielamplont rond   8mm wit / ecru 

Olielamplont rond  10mm wit / ecru 

Olielamplont rond  12mm wit / ecru 

 

 

 

 


