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TJEKLISTE TIL EFTERSYN PÅ SAUNA 
 
 
Saunaovn 

� Saunasten skal udskiftes hvert år. Hvis du er i tvivl, se manualen. 
� Hvis I kører meget saunagus, kan vi anbefale at bruge runde sten. Det giver en blidere 

dampudvikling. 
� Støvsug stenkamret, når det er tømt for saunasten. 
� Kontroller at alle varmelegemer virker.  
� Se efter om kabler er i god stand – uden misfarvninger eller buk.  
� Kontroller om lufttilførslen er fri for støv, spindelvæv o.lign. 
� Rengør saunaovnen udvendigt. Kan gøres med en opvredet klud med mild søbeopløsning eller 

afkalkningsmiddel efter behov. 
� Kontroller at afskærmningen omkring saunaovnen har den korrekte sikkerhedsafstand (se ovnens 

tekniske datablad). 
� De nye saunasten skal lægges, så der bliver bedst mulig luftpassage mellem dem. 

 
Saunadør 

� Start med at se på saunadøren. Er den pæn og indbydende?  
� Puds evt. glasset, så du kan se, hvordan døren faktisk ser ud. 
� Kontroller håndtaget. Det skal sidde fast! 
� Kontroller hængsler. 
� Kontroller karmtræ og lukketøj. Er træet på vej ind i de sidste leveår, kan det opfriskes med SUPI 

saunavax. Den kan holde til varmen. Fås i flere farver. 
� Kontroller tætningslisten. Den skal udskiftes, hvis den er blevet mør.  
� Ser saunadøren træls ud, bør du overveje at udskifte den. Det er det første indtryk dine gæster får! 

 
Sauna 

� Rengør alle overflader i saunaen. Brug spand, børste og SUPI saunarengøring. Brug ALDRIG 
spuleslange eller højtryksrenser! 

� Når træet er tørt kontrolleres saunabænke. Små hak og ridser kan i nødvendigt omfang pudses med 
fint sandpapir. Defekte brædder bør udskiftes.  

� Saunabænkene behandles med saunabænkolie. Følg brugsanvisningen.  
� Kontroller væg- og loftbeklædning. Disse beklædninger kan levetidsforlænges med SUPI saunavax. 

Den kan holde til varmen. Fås i flere farver. 
� Er der brændte områder bag saunaovnen, kan disse dækkes med store keramiske fliser eller et 

sauna-board – en speciel krydsfiner, der er godkendt til saunabrug. 
� Sikre dig, at rengøringslyset lever op til Arbejdstilsynets krav.  
� Er dit saunalys af ældre dato, kan det være en god idé at optimere den eksisterende stjernehimmel. 

Det kan gøres forholdsvist nemt ved at udskifte projectoren til en ny, effektiv model. 

 


