
 

 

Pirms sveču lietošanas www.medustekstils.lv piedāvā iepazīties ar lietošanas un uzglabāšanas 

noteikumiem. 

 

Sveču uzglabāšana 

• Iegādātajām svecēm tiek dots 3 (trīs) mēnešu kvalitātes garantijas laiks no piegādes 

brīža klienta adresē. Kvalitātes garantija ir derīga tikai, ja sveces ir atbilstoši uzglabātas 

un ir oriģinālajā iepakojumā.  

• Sveces kvalitāte, t.s. vizuālā kvalitāte un to lietderīgais lietošanas termiņš pārsvarā ir 

daudz garāks, ja sveces ir atbilstoši uzglabātas un uzglabāšanas laikā atrodas oriģinālajā 

iepakojumā un atbilstošā temperatūrā, t.i., sausā un vēsā vidē. Augstākā temperatūrā 

sveces paliks mīkstas, salieksies vai pat pilnībā izkusīs, zaudējot savu formu un 

funkcionalitāti pilnībā. Dažas sveces ir jutīgākas pret augstāku temperatūru nekā citas. 

Vēlamā temperatūrā ir istabas temperatūrā ± 20 oC. 

Nav ieteicams glabāt sveces augstākā temperatūrā par 35oC. 

• Glabājot sveces, vispirms ir svarīgi ņemt vērā drošību. Sveces pamatā ir vaski, kas ir pēc 

būtības viegli uzliesmojošs materiāls. Tāpēc svarīgi tās turēt prom no iespējamiem 

siltuma vai aizdegšanās avotiem. Sveces jāuzglabā mājdzīvniekiem vai bērniem 

nepieejamā vietā. 

• Tiešas saules gaismas ietekmei, ir kaitējošs efekts. Tas balina sveces krāsu, kā arī 

ilga un ļoti aktīva saules tieša ietekme arī to kausē un deformē. Kā arī palīdz 

izgarot smaržai, ja svece ir ar aromātu. Uzglabāšanai jāizvēlas pēc iespējas 

tumšāka vieta! 

• Sveces jāienes telpās ar istabas temperatūru un neizpakotas jāuzglabā vismaz 24 

stundas. Tikai tad sveces var izpakot. Pret sasaldēšanu īpaši jūtīgas ir daktis, jo tās ir 

higroskopiskas, t.i. absorbē mitrumu. Ja svece ir bijusi ilglaicīgi mīnus grādu 

temperatūrā, rezultātā sveci var būt neiespējami aizdedzināt. 

 

Sveces lietošanas noteikumi 

• Degošas sveces neatstājiet bez uzraudzības un caurvējā. 

• Sveces glabājiet bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamās vietās. 

• Sveču lietošanas laikā ievērojiet, lai degļa garums nepārsniegtu 1 cm. 

• Ja pamanāt dūmus vai kvēpus, nodzēsiet sveci un apgrieziet degli. 

• Degošu sveci neaiztieciet un nepārvietojiet. 

• Neļaujiet svecei izdegt līdz pašai pamatnei. 

• Pārliecinieties, ka svečturis ir piemērots tam sveces tipam, kuru lietojat, ka sveces ir 

stabili novietotas un nevar apgāzties. 

• Izmantojiet vienīgi ugunsdrošas virsmas. 

• Sveču nodzēšanai lietojiet speciālu sveces nodzēsēju. 

• Sveces nelietojiet audumu, aizkaru un mēbeļu tuvumā. Uzmanieties, lai ar apģērbu vai 

matiem neaizskartu sveci. 

• Atcerieties, ka vēlamais attālums starp iedegtām svecēm ir vismaz 10 cm. 

• Sveces nenovietot citu siltuma avotu tuvumā, kā arī uz televizoriem, radiatoriem, 

iekurtām krāsnīm vai kamīniem. Neatstājiet sveces tiešā saules gaismā. 

• Nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, 

svečturiem, stiklu (tas var saplīst). 

• Uzmanieties - lukturi, svečturi un citi trauciņi, kuros deg sveces, var sakarst. 

 

Vairāk informācijas par sveču uzglabāšanu un lietošanu var atrast Patērētāju tiesību aizsardzības 

centra mājas lapā  https://www.ptac.gov.lv/lv/sveces 
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