SKÖTSELRÅD BADTUNNAN ROYAL

Sotarns Badtunnor

Lyft eller bär inte badtunnan i glasfiberdelen, den sitter bara fast i avloppet.
Lyft och bär i trädelen, den är mycket stark. Den får inte rullas.
Ställ badtunnan på altangolv, trallgolv, stenplattor eller liknade.
Viktigt är att det kommer in luft under tunnan. Annars blir det fukt,
mögel och svamp. Detta förkortar livslängden på badtunnan.
www.badtunnor.se
Trädelen oljas, laseras eller liknande. Den blir snygg och håller längre.
Glasfiberinsatsen kan behandlas med båt- eller bilvax om den blivit repig och förlorat sin
lyster. Sargen kan få små färgsprickor om man sitter på den, så undvik det.
Fyll vatten så det når minst 10 cm ovanför det övre inloppet från kaminen. Börjar man
elda tidigare kan kaminen brinna sönder. Denna typ av skada ersätts inte.
Viktigt är att bottenpluggen sitter så hårt att den inte lossnar och tunnan töms under
uppvärmning eller bad. Vid minusgrader kan kaminen frysa söder om vattnet lämnas en
längre tid. Denna typ av skada omfattas inte av garantin.
Draget regleras med att dra ut asklådan. Bra förbränning sker när det inte kommer rök ur
skorstenen. Lämplig badtemperatur är 38 grader. Vattnet värms fortare med locket på.
VARNING! Rökröret blir mycket varmt under eldning.
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FÖRSTA ELDNINGEN I ROYAL KAMINEN

Montera rökrör och brännskydd som bilderna.

SOTARNS BADTUNNOR
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www.badtunnor.se
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Första gången ni eldar i er nya Royalbadunna, kan det bildas mycket kondens i
kaminen. Detta är helt normalt och brukar bara märkas första eldningen. Det bildas
när stor mängd luft passerar genom kaminen. Det blir då kondens mot den kalla
kaminväggen. Det kan bli så mycket som 1 dl. Detta kan ibland rinna ut som smutsigt
vatten vid askluckan och smutsa ner. Ha gärna
en trasa eller torkpapper i beredskap.
Det kan även förhindras om första
eldningen är utan asklåda, då dunstar
vattnet bort.
Spola ur badtunnan med en trädgårdsslang.
Vid behov tillsätt lite rengöringsmedel och
borsta tunnan. Spola ur kaminen genom att
föra in vattenslangen i tunnans övre hål.
Kör in slangen så långt det går och spola
rikligt, då sköljs smuts ut ur kaminen.
Skall ni ha vattnet flera dagar använd
bakteriedödande medel. Skall ni ha det
ännu längre använd reningsverk.
Det kan även vara bra att tillsätta
bakteriedödande medel för att få rent i
kaminen.
Klor är inte lämpligt vid så höga
vattentemperaturer som en badtunna har.
Kloret dunstar bort utan att döda bakterier.
Vi rekommenderar och säljer BIOCOOL POOLDESINFEKTION.

