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Cubos Coloridos e Toquinhos
Vela Piloto
Fôrma de Alumínio Cilíndrica
Parafina Plus
Pavio Parafinado
Fita Crepe
Toquinhos
Essência para Vela
Corante ou Anilina Óleo
Passe o pavio pelo orifício da fôrma, prendendo-o
com fita crepe para evitar vazamentos. Centralize o
pavio com o auxílio de um palito japonês. Derreta a
parafina, até 100°C aproximadamente. Com o auxílio de uma concha. Transfira a parafina já aquecida
para um bule. Adicione o corante e a essência de
sua preferência. Despeje na fôrma já preparada até
um centímetro da borda. Reserve um pouco da parafina utilizada para completar a fôrma. Aguarde
aproximadamente 2 horas para que a parafina se
contraia e forme um buraco junto ao pavio. Introduza os toquinhos ao redor do pavio deixando-o reto.
Cubra com a parafina reservada aquecida a 85°C.
Aguarde o resfriamento total. Retire a fita crepe e
desinforme a vela piloto que deverá se soltar facilmente. Passe uma faca ou estilete em toda a borda,
retirando as rebarbas que se formam.
Complete o acabamento polindo com meia de seda.

Vela Pátina (Escovada)
1 Vela Piloto
Escova de Aço ou Lixa de Madeira nº 100
Gama Laca Incolor ou Verniz para Velas
Gliter ou Purpurina
Raspe delicadamente a vela piloto com a escova
de aço ou com a lixa, procure passar sempre no
mesmo sentido. Com um pincel aplique o gliter ou a
purpurina usando a goma laca ou verniz.

Vela Rústica
500g de Parafina Plus
Pavio Parafinado
50ml de Essência para Vela
Unte a fôrma com desmoldante. Derreta a parafina,
retire do fogo, coloque o corante e a essência.
Espere a parafina esfriar a 65ºC. Despeje uma
camada de mais ou menos 2cm de parafina na
fôrma, espere 1 minuto e despeje outra camada, e
assim sucessivamente até preencher totalmente a
fôrma.

Vela Mosaico

• 200g de Parafina Plus
• Pavio Parafinado
• 50ml de Essência para Vela
• Cubinhos em diversas cores (o suficiente para
preencher a fôrma escolhida)
Faça diversos cubinhos em parafina, reserve. Prepare a fôrma e derreta a parafina conforme explicado na vela piloto.
Derrame na fôrma cerca de 2cm de parafina
quente a 70ºC. Aguarde alguns segundos para que
a fôrma esquente um pouco, coloque os cubinhos
até atingir a altura desejada da vela e complete
com a parafina quente. Aguarde o resfriamento
total. Desinforme e dê o acabamento necessário.

Vela com Elementos Internos
• 1 Vela Piloto
• 1 Fôrma de Diâmetro Maior (que caiba a vela
piloto dentro)
• Elementos Desidratados
• 100g de Parafina Plus (pode variar de acordo
com o tamanho da fôrma escolhida)
• 10ml de Essência para Vela

Faça uma vela piloto. Em uma fôrma de diâmetro
maior que a vela piloto (cerca de 1cm), centralize a
vela e distribua de forma harmônica os elementos,
reserve. Derreta a parafina até 100ºC. Fora do fogo
a 80ºC coloque a essência, mexa e derrame na
fôrma até cobrir os elementos e a vela piloto.
Aguarde o resfriamento total. Desinforme. Se
houver necessidade, para tornar os elementos
mais visíveis, dê vários banhos de parafina quente.
Para dar brilho use uma meia de seda.

Velas Aromatizadas
Vela Aerada / Marmorizada
• 500g de Parafina Plus
• Pavio Parafinado
• 50ml de Essência para Vela
• Batedor de Claras
• Corante ou Anilina Óleo

Prepare a fôrma e derreta a parafina conforme explicado na vela piloto. Adicione a essência, separe em
um outro recipiente cerca de 100ml da parafina derretida e coloque corante. Deixe a quantidade maior
esfriar até formar uma nata grossa. Bata com o batedor de claras até adquirir a textura de claras em
neve. Com uma colher comece colocando a parafina batida na fôrma, intercale com pequena quantidade da parafina colorida (aqueça a 70ºC). Proceda
dessa forma até completar a fôrma. Aguarde o resfriamento total da vela para desinformar.

Vela Ecológica
• 500g de Parafina Ecológico
• 50ml de Essência para Vela
• Corante ou Anilina Óleo
• Pavio Parafinado com ilhós
• Recipiente de Vidro ou Cerâmica
Derreta entre 60 a 70ºC a parafina em fogo baixo.
Se desejar coloque o corante até obter o tom desejado, adicione a essência e mexa. Com a cola
quente fixe o ilhós do pavio no fundo do recipiente
centralizando-o, na borda do recipiente prenda o
pavio com um hashi. Derrame a parafina no recipiente até cerca de 1cm da borda, deixe secar e se
necessário coloque uma fina camada da parafina
ecológica derretida para dar acabamento. Corte o
excesso do pavio.

Vela Degradê
• 600g de Parafina Plus (dividida em 3 partes)
• 60ml de Essência para Vela (dividida em 3 partes)
• Corante ou Anilina Óleo
• Pavio Parafinado
Prepare a fôrma conforme explicado na vela piloto.
Em um suporte apoie a fôrma de modo que fique
inclinada. Derreta a primeira parte da parafina, coloque a essência e o corante, mexa. Derrame a parafina na fôrma. Deixe esfriar até atingir o ponto de
corte. Derreta a segunda parte da parafina, coloque a essência e o corante, mexa. Derrame a parafina na fôrma, do lado oposto da primeira
camada. Deixe esfriar até atingir o ponto de corte.
Derreta a terceira parte da parafina, coloque essência e corante, mexa. Deixe a fôrma reta. Complete até 1cm da borda. Aguarde o resfriamento e
coloque os toquinhos, complete com a parafina e
aguarde o resfriamento total. Desinforme e dê o
acabamento necessário.Faça em tons degradê ou
use cores que combinam entre si.

Luminária
• 500g de Parafina Plus
• 50ml de Essência para Vela
• Elementos Diversos (opcional)
Prepare a fôrma e derreta a parafina conforme explicado na vela piloto. Se desejar coloque elementos, distribua-os na fôrma de forma harmônica.
Derrame a parafina derretida na fôrma.
Espere o resfriamento total para desinformar. Vire
a fôrma de boca para baixo, ferva água em quantidade suficiente para encher o buraco da fôrma e
com cuidado erga a fôrma para a vela se desprender.

Velas em Gel
Velas em Gel - Cristal e Plus
Derretimento:
Em uma panela, pique a base gel. Leve-a ao fogo.
Quando atingir a temperatura de aproximadamente 100°C, ele estará totalmente derretida.
Retire a base gel do fogo, se desejar colorir dê
gotas de corante ou anilina à base de óleo até
atingir o tom desejado, mexa lentamente para
evitar a formação de muitas bolhas de ar, evite
também excessos de cor pois ela poderá tirar a
transparência da base gel. Com o termômetro,
acompanhe o gel voltar a tempertura de 80°C.
Evite mexer durante essa etapa, para não criar
muitas bolhas de ar.
Ao atingir a temperatura indicada, coloque para
cada kg de base gel 20ml de essência para velas,
mexa lentamente.
Escolha a técnica desejada e utilize o gel derretido.

Produtos usados na
Elaboração das velas
Parafina: Derivada do petróleo, portanto inflamável.
Recomenda-se manuseá-la com todo o cuidado,
sempre em fogo baixo. É apresentada no estado
sólido (branca). Ao derreter fica transparente. Pode
ser derretida quantas vez for necessário.
Toquinhos: Pedacinhos de parafina que se coloca
na vela quase fria junto ao pavio para sustentá-lo
e evitar a depressão. Use uma fôrma retangular
untada com vaselina líquida. Derrame aproximadamente 1cm de parafina derretida e sem corante.
Aguarde até ficar no ponto de corte (firme, mas
ainda morna). Corte tiras de 1x6cm. Deixe esfriar
para usar. Faça cubos da mesma forma com parafina colorida.
Vaselina Líquida ou desmoldante: Para untar as
fôrmas.
Essências: A base de óleo. Use de 10ml a 100ml por
kilo de parafina plus.
Corante ou Anilinas: À base de óleo. Dão cor às
velas. Devem ser adicionadas na parafina derretida e fora do fogo, lembrando que após a secagem
da vela a cor escurece, portanto evite excessos e
faça o teste para ver o tom desejado.
Obs: O rendimento em números de velas, irá variar
de acordo com o tamanho das fôrmas escolhidas.

Nossas Lojas
SANTO ANDRÉ - Loja 1
Rua Dr. Albuquerque Lins, 104
Centro - Santo André/SP
(11) 4990-7349
(11) 98770.0547
2ª a 6ª feira das 9h10 às 18h
aos Sábados das 9 às 14h.
SÃO PAULO - Loja 2
Av. Jabaquara, 399.
Praça da Árvore - São Paulo/SP
(11) 3791-6253
(11) 98770.0543
2ª a 6ª feira das 9h10 às 18h
aos Sábados das 9 às 14h.
LOJA ONLINE 2ª a 6ª feira das 8h às 18h.
(11) 98717.0166
NOSSO SHOWROOM:
Rua Coronel Augusto Celso de Moura, Vila
Elze, 69- São Paulo, SP (agende sua visita)
(11)2269-4933 2ª a 6ª feira das 9h10 às 17h
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