
BRANDRESULTATEN 
ANTRACIET A
VERSUS STARCITE

DE GRAFIEK UITGELEGD   
Zoals u kunt zien ontsteekt Starcite snel en bereikt een 
extreem hoge warmteafgifte gedurende de eerste 3 uur 
van de verbranding - wanneer u de warmte het meest wilt.

Over de eerste 6 uur na het aansteken produceert Starcite 
meer warmte dan Antraciet A.

Van 6 tot 14 uur zal Starcite sluimeren op een lagere 
warmte dan uw antraciet. Dit is omdat we het zo gemaakt 
hebben dat het langer meegaat!

Als u de warmte wilt verhogen hoeft u alleen maar de 
ontluchter iets meer open te zetten dan u normaal zou 
doen.

Starcite zal je steeds meer vermogen en warmte geven 
gedurende het hele verbrandingsproces.

Alsook met een samengestelde brandstof, zoals onze 
Starcite zal de grootte, kwaliteit en prestatie altijd 
consistent zijn.

EEN STARCITE VUUR KAN LANGTIJDIG 
BRANDEN  

In tegenstelling tot Antraciet zal het zichzelf niet 
blokkeren na een aantal dagen waardoor u weer 
helemaal opnieuw moet beginnen.

BIOMASSA
Om Starcite als het meest milieuvriendelijke 
product op de markt te maken, werd 10% biomassa 
aan de samenstelling van de brandstof toegevoegd, 
met als gevolg hiervan dat het kan zijn dat er 
meer as wordt geproduceerd in vergelijking met  
Antraciet.

WAT KUNT U 
VERWACHTEN VAN 
STARCITE

WIST U?

HET AANSTEKEN VAN HET VUUR MET STARCITE
Dit moet gedaan worden zoals je normaal zou doen 
- het is zelfs makkelijker aan te steken!

BINNEN HET EERSTE UUR
• Zult u merken dat het vuur veel meer warmte 

produceert dan uw normale antracietvuur.

• Om de hitte/vlam te verminderen, moet u de 
ventilatie aanpassen of regelen zodat er minder 
lucht in het vuur komt - dit zal ook helpen om uw 
vuur langer te laten branden.

BIJVULLEN
Dit zou in lijn moeten zijn met wat u kunt 
verwachten met antraciet.

BIJSTOKEN TIJDENS DE NACHT
• Wij raden u aan om het rooster te ontassen en 

een kleine hoeveelheid extra brandstof toe te 
voegen.

• Laat de ontluchter open zoals u zou doen bij 
Antraciet

• Het kan nodig zijn verschillende standen van 
lucht en brandstof uit te proberen om uit te 
vinden wat het beste werkt met Starcite in uw 
toestel.

GAAT U OP STAP?
Als u een dagje weg gaat, raden wij u aan het 
vuur volledig te ontassen en dezelfde hoeveelheid 
Starcite30 toe te voegen zoals u normaal zou doen 
met Antraciet - uw vuur zal dan vele uren verder 
branden.
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Starcite Antraciet A

STARCITE PRODUCEERT EEN HOGERE 
WARMTEAFGIFTE EN EEN LANGERE 
BRANDTIJD


