VEJLEDNING I OPBYGNING AF SAUNA

Vejledningen indeholder generelle
metoder til opsætning af:
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Gulv i sauna
Skelet
Vægisolering
Loft
Loftisolering
Ventilation

Denne vejledning er ikke endegyldig. Hele vejledningen bør
læses igennem før opbygning af sauna påbegyndes.

Der opsættes en sokkel af multiblokke langs væg og gulv i en
tykkelse tilsvarende den valgte
isoleringstykkelse.
På denne sokkel sættes en
sokkelklinke, som gør, at man
kan vaske gulvet uden at svabe
på vægpanelerne.
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Gulv i sauna:
Vi anbefaler, at der laves et støbt gulv med gulvvarme og en alm. gulvklinke. Gulvet i en sauna bliver aldrig så varmt, at det er ubehageligt at gå
på.

På væggen opsættes lodrette
trælister (15x25 mm) med ca.
60 cm afstand.
På disse lister opsættes jerntråd vandret med ca. 30 cm
afstand.

Uden på de lodrette lister
bygges et skelet af høvlet træ.
Dette består af vandretliggende reglar som fastgøres i bagvæggen. Med afstandsklodser
justeres reglarne således at den
forreste kant er ca. 5 mm uden
for sokkelklinken. Den nederste reglar monteres ca. 15 mm
over soklen, og den lodrette
afstand mellem reglarne afpasses efter isoleringen.

2
Skelet:
I saunaer skal man være opmærksom på, at der, på grund af de store temperaturforskelle, kan dannes kondens i konstruktionen. For at kunne
fjerne denne fugtdannelse, skal der, mellem den murede væg og isoleringen, være et ventileret hulrum. Dette opnås ved brug af trælister og
jerntråd. I denne fase er det også vigtigt at få indsat forstærkninger til saunabænke, saunaovn, m.m. Før rummet isoleres skal der trækkes kabler
til saunaovn, saunalys m.m.

Hvis man ønsker dampspærre, skal man bruge en aluminiumsfolie, som opsættes
uden på isoleringen med 10
mm afstand til isoleringen.

3
Isolering:
Isolering af saunaen er en meget vigtig arbejdsopgave, og der skal udvises stor akkuratesse ved tilpasning af isoleringsstykkerne. Der må ikke
være luftspalter. Når dette er udført kan træbeklædningen opsættes. Til dette anvendes rustfri søm. Vi anbefaler træsorter som asp eller elletræ.
Begge dele er løvtræ, som ikke udskiller harpiks. Træbeklædningen skal gå ned over sokkelklinken, men efterlade åbning til ventilation.

Der opsættes loftbjælker i høvlet træ
og med afstand der
passer til isoleringen.

4
Loft:
Trækonstruktionen til at bære loftet opsættes i passende højde. Hvad dette dækker over, varierer meget fra sauna til sauna. 210 cm er et godt
udgangspunkt, men der kan være mange forhold, der spiller ind. Minimumshøjden er 190 cm, men vil som regel være angivet af at husstandens
højeste person skal kunne stå oprejst og sidde opret på øverste bænk.

Bemærk at der i loftet
er 2 lag isolering. Altså
dobbelt tykkelse af
vægisoleringen.
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Loftisolering:
I loftet skal isoleringen monteres med forskudte samlinger.

Luften bliver ledt ud af
saunaen gennem en kanal
placeret over isoleringen.

Er der i den givne sauna
ikke tilstrækkelig plads
over isoleringen, kan der
laves en ventilationsåbning
i væggen under loftet.

Luftindtaget til saunaovnen
installeres umiddelbart
under saunaovnen.
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Ventilation:
Et godt saunamiljø kræver en god luftcirkulation. Dette opnås først og fremmest ved, at have et luftindtag fra forrummet til lige under saunaovnen. Hvis saunaovnen er placeret tæt ved døren, er det tilstrækkeligt med den luft der kommer ind under døren. Luften ledes ud fra saunaen
gennem en kanal i loftet, som igen leder ud til forrummet. Den bedste cirkulation opnås, når luft- ind og udtag er placeret længst muligt fra hinanden i saunaen.

