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Bastupanel och bastuinteriör     
              
Vi rekommenderar alltid skyddsbehandling av bastupanel och alla våra interiörer oavsett träslag.  
Bastulaven behandlas med Supi Bastulavskydd som är ett fukt- och smutsavvisande skyddsolja eller 
med någon liknande produkt. Panelen behandlas med Supi Panelskydd eller någon liknande produkt.

Behandlingen skall göras första gången innan bastun tas i bruk. Följ instruktionerna på förpackning-
arna gällande applicering. Behandlingen skall därefter upprepas vid behov, t.ex. när vatten ej längre 
pärlar sig på laven.

Vi rekommenderar att brukaren sitter/ligger på handduk ej med blöta badkläder direkt på bastulaven.

Vi rekommenderar en regelbunden rengöring och desinficering, hur ofta är beroende av hur frekvent 
bastun används. Skölj försiktigt bastulaven med vatten, spola ej med högtryck.

Vi rekommenderar ej att rengöring sker i en varm bastu. Efter rengöring torkas bastun under en tim-
mes tid i ca. 60oC. 

Sörj alltid för god luftväxling under och efter avslutat bastubad.  

Vi rekommenderar en visuell besiktning och kontroll av skruvar och infästningar varje halvår. Skruvar 
kan lossna p.g.a. träets rörelser.

Obs!  vid behandling av bastupanel och bastuinteriör kommer träet att mörkna något.

Bastuinteriör
Supi bastulavskydd 8-15m²/l
Applicering:    Pensel eller svamp.
Rengöring av verktyg:    Vatten

Vattenburet akrylatskyddsmedel som bildar en smuts- och vattenavvisande yta.

Panel
Supi bastuskydd 8-12m²/l
Applicering:    Pensel eller svamp.

Förtunning och rengöring av verktyg:    Vatten

 
Rengöring av bastupanel och bastuinteriör
Supi bastutvätt
Produkttyp: Desinficerande, blekande och kalklösande rengöringsmedel.
Applicering: Svamp eller mjuk borste.
Förtunning och rengöring av verktyg:     Vatten
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Helglasad bastudörr och 
isolerglasfönster

Rengör med vatten och mjuk trasa eller gummiskrapa, vid hårdare nedsmutsat 
glas använd fönsterputs. Notera att städsvampar och rengörningsmedel med 
slipmedel kan orsaka repor i glaset.

Gångjärn, klämbeslag och handtag skall regelbundet kontrolleras och justeras 
vid behov. 

Exactas glaskvalité.

Exacta helglasade bastudörrar är tillverkade av 8 mm härdat float glas enligt 
European Standard EN 12150-1:2000. (Thermally toughened soda lime silicate 
safety glass).

Exacta 20 mm isolerglasfönster är tillverkade av två st 4 mm härdade float glas 
enligt European Standard EN 12150-1:2000 med däremellan 12 mm luftspalt. 
(Thermally toughened soda lime silicate safety glass).
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Elaggregat
     
   

Omplockning av stenmagasin
Anledning till omplockning, är den att man kan se efter en tids användning att sten-
mängden sjunker i aggregatets stenmagasin.  Det som händer är att stenen i den höga 
värmen till slut spricker och stenarna packas då tätare ihop.  Effekten av detta blir att 
luftcirkulationen i aggregatet försämras, och uppvärmningstiden i bastun ökar. Dess-
utom slits värmemotstånden i aggregatet onödigt hårt och riskerar att gå sönder.  

Åtgärd
Byt de stenar som är brända och trasiga. Placera de större stenarna i botten och de 
mindre högre upp.

 Obs!  Stenmagasinet skall vara luftigt men välfyllt. Sten skall också placeras mellan 
elementen, var dock noga med att hålla isär elementen med sten. 
Fyll på tills elementtopparna är helt täckta.

Vid daglig användning under många timmar av bastuaggregaten bör kontroll och om-
radning ske ca 1 gång /månad.

Värmeelement
Visuell granskning  av element  bör ske samtidigt vid omradning  av stenmagasinet. 
Element som visar tendens till sprickbildning bör bytas. Under bastuns uppvärmning 
kan man också innan all sten lagts på plats, kontrollera att alla elementen blir varma.

Rengöring
Torka regelbundet av aggregatets yttermantel och toppkrans med fuktig trasa.
Avlägsna stendamm från aggregatets botten i samband med  omradning av stenmaga-
sin. Spola ej  med högtryck mot eller under aggregatet.



exacta
Ver-1. 20140101

Skötselråd

Exacta-Sweden AB   Bastubacken  Stenkvista  635 19  Eskilstuna
Tel: 016 137000   Fax: 016 137766  E-post:  mail@exacta-sweden.com

Avkalkning av ånggeneratorer     
       
Avkalkningsprosessen sköljer bort kalk och mineraler och den är mycket viktig för 
ångeneratorns livslängd och funktion. Hur ofta avkalkning bör ske beror på vattnets 
hårdhetsgrad och antal drifttimmar dag/vecka. Se manual för rekommenderat antal 
drifttimmar innan avkalkning bör ske.

Till offentlig miljö rekommenderas alltid att en avhärdare monteras på inkommande 
vatten till ånggeneratorn.

      

Manuell avkalkning med Citronsyra

1: Blanda 50g Citronsyra (1st påse) i 1 liter varmt vatten, blanda väl.

2: Häll blandningen i vattentanken på ånggeneratorn, starta därefter ånggene
     ratorn och låt den gå 10-15 minuter.

     Om ånggeneratorn ej kan startas fylles tanken med Citronsyreblandning 
     upp till nivågivarna. Om inte 1 liter räcker för att fylla tanken blandas mer
     enligt punkt 1.  Låt blandningen stå 20-25 minuter.

3: Efter 10-25 min töms tanken och spolas ren. 

4: Starta ånggeneratorn och låt den gå 10-15 minuter, spola rent tanken på nytt.

Vid hårt kalkad tank upprepas rengörningen tills tanken är kalkfri

Ånggeneratorn är klar att användas efter rengöring. Om du känner lukten av citron i 
bastun/ångrummet - spola ur ånggeneratorn igen. Lukten är inte skadlig för hälsan.

Tänk på att alltid tömma ånggeneratorn på vatten efter användning.



Elektriska bastuaggregat, styrpaneler och kontaktorboxar
På bastuaggregat lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år). På vissa modeller lämnas 5 års garanti
(offentlig miljö två år).  Se manual för respektive produkt gällande garantitid. 
Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, 
olyckshändelse eller annan åverkan. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig 
eller bristfällig.
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Bastuinredningar och basturum
På alla bastuinredningar lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år).
Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller ej skador orsakat av fukt, t.ex. sprickor, 
mögel eller skevhet. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig.

Garantivillkor

Ånggeneratorer och styrutrustning
På alla ånggeneratorer lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år). Garantin avser konstruktions- och 
materialfel. Garantin gäller inte fel som uppstått genom installationsfel, olyckshändelse eller annan åver-
kan. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig.

Bastudörrar och fönster
På alla glasdörrar och fönster lämnas två (2) års garanti (offentlig miljö ett år).
Garantin avser konstruktions- och materialfel. Garantin gäller ej skador orsakat av fukt, t.ex. sprickor, 
mögel eller skevhet. Garantin gäller inte heller då underhåll och skötsel har varit felaktig eller bristfällig. 
Trädörrar i offentlig miljö rekommenderas ej och någon garanti lämnas inte. 
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