Saunan ylläpito- ja hoito-ohjeet

Saunan puupintojen hoito
Ennen saunan käyttöönottoa
Ennen saunan käyttöönottoa on varmistettava,
että ilmanvaihto on rakennettu nykykäytännön
mukaisesti. Katso lisätietoja esim. Harvian asennus- ja käyttöohjeista sekä Internet-sivuilta.
Perhekäytössä olevan saunan seinäpintoja ei tarvitse välttämättä käsitellä millään suoja-aineilla.
Jos puhdistettavuutta halutaan helpottaa, käsittely tulee suorittaa tutkituilla saunakäyttöön tarkoitetuilla aineilla. Lakan käyttäminen saunan sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.
Suosittelemme lauteiden käsittelyä esimerkiksi
parafiiniöljyllä, koska se estää likaantumista ja
pidentää lauteiden käyttöikää. Käsittely on uusittava käytön mukaan 1–3 kertaa vuodessa. Parafiiniöljyllä voi myös korostaa puupintojen eri sävyjä.
Harvialta on saatavana saunan puupintojen hoitopakkaus, Harvia Sauna Care Set, joka sisältää mm.
pullon parafiiniöljyä (500 ml).
Oven karmi ja puuvedin voidaan käsitellä kosteutta ja kuumuutta sietävällä saunasuoja-aineella tai
vesiohenteisella lakalla.

Saunan käyttö
Peseydy ennen löylyyn menoa. Käytä aina laudeliinaa istuimen suojana. Puupinnat kestävät hy-

vin puhtaalta iholta valuvaa kosteutta, eikä siitä
yleensä jää jälkiä. Turhaa puupintojen kastelua
kannattaa välttää, muutoin kuin saunan pesun
yhteydessä.
Saunatuoksuja, saunahunajaa tai muita hoitoaineita käytettäessä on varottava puupintojen tahraamista. Myös vastan lehdet pitää poistaa kohtuullisen pian puupinnoilta.

Saunomisen jälkeen
Poista laudeliinat sekä vesiastia lauteilta ja kuivaa
vesipisarat. Käytä kosteaa liinaa puhdistukseen.
Pidä kiukaan lämmitysteho hetken aikaa (n. 10
min.) päällä niin että puuosat kuivuvat. Myös kiukaan näkyviltä pinnoilta on hyvä puhdistaa vesijäljet käytön jälkeen.
Avaa kuivatusventtiili ja jätä löylyhuoneen ovi
puoliksi auki. Käytä tarvittaessa kiukaan jälkikuivaustoimintoa, jos mahdollista.

Harvian saunavinkit

✔✔ Huolehdi, että saunasi ilmanvaihto on

kunnossa.
✔✔ Perhekäytössä olevan saunan seinäpintojen käsittely ei ole välttämätöntä. Jos puupintoja suojaavia aineita
halutaan käyttää, valitse tutkittuja
asiantuntijoiden suosittelemia aineita.

✔✔ Suosittelemme lauteiden suoja-ainekäsittelyä.

✔✔ Harvia Sauna Care Set -pakkaus sisäl-

tää kaiken tarvittavan saunan puupintojen kunnossapitoon.

✔✔ Peseydy ennen saunaan menoa ja
Peruspuhdistus
Perhekäytössä oleva sauna tulee puhdistaa 1–3
kertaa vuodessa kohtuullisesti vettä ja pesuainetta käyttäen. Pesuaineiksi sopivat heikosti emäksiset (pH 8–10) tuotteet, kuten Harvian saunan ja
pesuhuoneen puhdistusaine. Myös kevyttä hiontaa voi tehdä hienolla hiomapaperilla.

suojaa lauteet laudeliinalla. Kuivaa ja
tuuleta löylyhuone käytön jälkeen.

✔✔ Perhekäytössä riittää, kun sauna sii-

votaan perusteellisemmin 1–3 kertaa
vuodessa. Käytä saunan puhdistukseen tarkoitettuja pesuaineita.

Puhdistuksen jälkeen sauna on kuivatettava kiuasta lämmittämällä ja tuulettamalla.

Harvia Sauna Care Set
Harvia Sauna Care Set -pakkaus on suunniteltu
saunan puupintojen hoitoa sekä saunatilojen puhdistamista varten. Harvia Sauna Care Set sisältää
pullon parafiiniöljyä (500 ml), saunan puhdistusainetta (500 ml), sekä pesu-/levityssienen,
suojakäsineet ja hiomapaperia. Parafiiniöljypullo
(500 ml) riittää noin 5 m2 alueen käsittelyyn.

Käyttöohje
Pese saunasi liuoksella, jossa on 30 ml saunan
puhdistusainetta sekoitettuna 5 litraan lämmintä
vettä. Pese puupinnat pesusienellä käyttäen suojakäsineitä. Jos lauteissa on pinttynyttä likaa, voit
hioa sitä puunsyiden suuntaisesti käyttäen pakkauksessa olevaa hiomapaperia. Huuhtele puupinnat vedellä ja kuivata huolellisesti pesun jälkeen.
Saunan lämmittäminen nopeuttaa kuivumista.

Suojaamalla puupinnat parafiiniöljyllä, vähennät
kosteuden ja lian imeytymistä puuhun ja samalla
korostat kauniisti puupintojen sävyjä. Parafiiniöljy soveltuu kaikille puupinnoille, mutta erityisesti lämpökäsitellylle puulle ja tervaleppäpinnoille.
Testaa aluksi lauteen alapinnalle, miten puunsävy
muuttuu ja onko uusi sävy haluamasi kaltainen.
Parafiiniöljykäsittely tummentaa puun sävyjä,
mutta se on normaalia. Puu on aina ominaisuuksiltaan yksilöllinen ja lopputulokseen vaikuttaa mm.
pinnan ikä, huokoisuus ja alkuperäinen sävy.
Ennen kuin aloitat käsittelyn, puupintojen täytyy
olla täysin kuivat. Suojaa kätesi käsineillä, kaada

parafiiniöljyä sieneen ja levitä se tasaisesti lauteiden pinnoille. Käsittele erityisen hyvin lauteiden
päädyt, joista veden imeytyminen on suurinta.
Anna imeytyä noin ½–1 tuntia ja pyyhi tarvittaessa pinta kuivaksi. Saunan lämmittäminen edesauttaa kuivumista.

Lado kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa,
kovassa käytössä useammin. Poista samalla kivitilaan kertynyt kivijäte ja vaihda rikkoutuneet kivet. Näin varmistat, että kiukaan löylyominaisuudet säilyvät eikä ylikuumenemisen vaaraa synny.

Takuuehdot
Takuu ei kata ohjeiden vastaisen käytön tai ylläpidon aiheuttamia vikoja.

Kiuaskivet
Voimakkaan lämmönvaihtelun vuoksi kiuaskivet
rapautuvat ja murenevat käytön aikana. Tarkkaile
erityisesti kivien painumista kivitilassa. Huolehdi,
ettei vastuksia tule ajan mittaan näkyviin. Kivien
painuminen on nopeinta noin kahden kuukauden
aikana käyttöönotosta.

• Lauteiden takuu näkyvillä laudeosilla:
- Tehtaalla öljytyt lauteet kuusi (6) kuukautta.
- Asiakkaan itse öljyämät lauteet kolme (3)
kuukautta.
- Ilman öljykäsittelyä, ei takuuta.
• Julkisissa tiloissa olevien saunojen takuu
(näkyvät laudeosat) kolme (3) kuukautta.
• Lauteiden runko-osilla takuu yksi (1) vuosi.
• Harvia lauteiden värjäys asiakkaan omalla
vastuulla.
• Takuu ei koske saunan puutteellisesta ilmanvaihdosta tai kuivatuksesta johtuvaa sinistymistä, hometta tai halkeamista.
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Yhteystiedot:
Harvia Sauna, PL 38, 40951 Muurame
Puhelin 0207 464 100, Faksi 0207 464 090
sauna@harvia.fi, www.harvia.fi/saunasisustus

