
OM LJUSEN 
CERTIFIERADE & TESTADE LJUS
Alla våra ljusprodukter är certifierade med de högsta europeiska RAL-kriterierna. 

(Institute for quality assurance and certificates). Quality mark awarded by the 

European Quality Association for Candles – vilket garanterar:

- Certifierat basmaterial - för att säkerställa bästa kvalitet från råvara till färdig 

produkt

 - Alla ljus är noggrant testade i laboratorium - för ren bränning utan att droppa

- Kontroll av alla råvaror - för att ljusen inte ska ha någon negativ påverkan på 

människors hälsa

RAL Gütezeichen utför årligen kontroller hos vår tillverkare. Läs gärna mer på deras 

hemsida https://ral-c.com/en/home/

✓ Droppar ej

✓ Avger ej sot eller rök

✓ Kvalitets-certifierade råmaterial

LÄTTSÅLDA LJUS

TJÄNA PENGAR TILL LAG- ELLER KLASSKASSAN

För att beställa ett gratis infopaket eller för att starta en försäljning – besök oss på

KIRRATochKLART.SE

  

ALLTID  

50% 
I FÖRTJÄNST

SÄLJ MED

WEBBSHOP



KRONLJUSEN
✓ Kvalitetstestade & RAL-certifierade 

✓ Miljömärkta med Svanen©

✓ Avger ej sot eller rök

✓ Droppar ej

Innehåll:  100% stearin, miljömärkt med Svanen

Ett klassiskt svanenmärkt Kronljus tillverkat av 100% stearin.

Våra stearinljus är certifierade enligt Svanen – Nordens officiella miljömärkning. Stea-

rinet är tillverkat av förnybara råvaror vilket innebär att det inte släpper ut ytterligare 

CO2 i miljön.

Veken som används till våra ljus är flätad och anpassad till respektive produkt. Ljusen 

brinner med en klar och fin låga utan att sota eller ryka.



DOFTLJUSEN

✓ Allergitestade enligt CLP

✓ Kvalitetstestade & RAL-certifierade 

✓ Helt fria från animalier

✓ Avger ej sot eller rök

Innehåll ”Winter sparkle”: Sojavax

Innehåll ”Lily of the valley”, ”Jasmine”, ”Blackberry”, ”Green Tea”: RAL-certifierat 

paraffin av högsta kvalitet samt en liten del RSPO-certifierat palmvax. Palmvax tillsätts 

för att ge de brinnegenskaper som ett högkvalitativt doftljus ska ha.  Palmvax som är 

RFSO-certifierat, är ansvarsfullt producerat utan att regnskogen behöver stå tillbaka för 

nya palmoljeplantager. 

RSPO-certifierat palmvax
RSPO är en förkortning av Roundtable on Sustainable Palm Oil, ett regelverk som inne-

bär rimliga arbetsvillkor, minskade sociala konflikter och skydd för värdefulla skogar. 

Inga nya plantager får röjas i vad som är kvar av orörd regnskog och andra viktiga 

ekosystem. RSPO har tydlig effekt - ny statistik visar att av 1 643 analyserade bränder i 

Indonesien i november i år förekom endast två på RSPO-certifierade plantager.

Bakom certifieringen står bland andra WWF. Läs mer på WWF.se eller i separat 

dokument om WWFs uttalande om vikten av att stötta miljövänligt framtagen 

palmolja.

Läs gärna mer på RSPO.org 

och i separat RSPO faktablad 



DOFTER OCH ALLERGI
Både eteriska- och syntetiska parfymer kan vara irriterande och allergiframkallan-
de. Vissa eteriska oljor kan vara toxiska om de tillsätts i för stora mängder och an-
vänds direkt på huden. Att tillverka ljus enbart med eteriska oljor minskar urvalet 
av dofter. Dessutom har eteriska oljor en förmåga att dunsta om de inte förvaras i 
förslutna kärl vilket påverkar ljusets livslängd.

För ljus är det bättre att använda och anpassa syntetiska dofter, speciellt framtagna 

för ljus. På så vis påverkar de allergiker mindre. I en syntetisk doft kan man plocka bort 

molekyler som kan vara extra problematiska. Det kan man inte göra i eteriska dofter. 

Klassificering och märkning enligt CLP
Vi använder syntetiska dofter framtagna för just ljus. De är väl testade och redovisas 

enligt lag på botten av ljusen. De syntetiska dofterna är allergitestade enligt CLP. Alla 

tillsatser i ljus är kemiska, vare sig de är helt naturliga eller syntetiska. Enligt lag ska 

alla kemiska produkter som marknadsförs vara klassificerade och märkta. Vi samarbe-

tar med en kunnig leverantör som säkerställer att alla våra produkter har rätt underlag 

som följer svensk och Europeisk lagstiftning.

Ljus och CLP https://www.hseni.gov.uk/articles/candles-and-clp

Syntetiska dofter är bättre för vår planet
Medan dagens konsumenter efterfrågar allt 

naturligare produkter, kan det i fråga om par-

fym vara så att syntetiska dofter är det grönas-

te valet. Naturliga dofter är sämre för miljön. 

Det krävs väldigt mycket växter för att ta fram 

en väldigt liten mängd doftessens. T.ex. så 

ger ett halvt ton blommor endast ca 50 gram 

doftessens.



HERRGÅRDSLJUSEN
✓ Kvalitetstestade & RAL-certifierade 

✓ Helt fria från animalier 

✓ Handstöpta och av högsta kvalitet

✓ Avger ej sot eller rök

✓ Droppar ej

Innehåll:  RAL-certifierat paraffin med högsta renhet

Ljusen innehåller ej råvaror från animalier (slaktavfall) vilket stearin gör. De uppfyller 

därför den stora efterfrågan på helt veganska produkter.

Herrgårdsljusen är handstöpta. Ljusen doppas upprepade gånger tills de når perfekt 

tjocklek. Rätt veke är nyckeln till väl brinnande ljus. Veken som används till våra ljus 

är flätad och anpassad till respektive produkt. Ljusen brinner med en klar och fin låga 

utan att sota eller ryka.


