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Szaunák infrakabinok kombi szauna-infrakabinok szaunaházak kombi gőzös-finn szaunánk
szauna és infrakabin építő anyagok szauna és infrakabin tartozékok gőzkabin technológia

A Kambala keményfából készített,
dézsazuhanyok kezelési útmutatója:

vízzáró

bevonattal

ellátott

- A dézsazuhanynak egy zárt, lehetőség szerint fűtött szobában kellene
állnia, mely UV- fénytől védett. ( kivétel: időjárásálló, kültéri kivitel)
- Egy új dézsazuhanyt legkorábban 1-3 héttel a gyártás után lehet vízzel
feltölteni.
- Az első feltöltés előtt és legalább 2 x évente, ha a dézsa több mint 4 hétig
nem volt feltöltve, feltétlenül ellenőrizni kell a vaspánt feszességét. A
dézsazuhany kifogástalan állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni.
Mindenféle hiányosságot azonnal meg kell szüntetni, hogy a következő
károkat elkerüljük.
- A vízzáró bevonat meghibásodását azonnal ki kell javítani, hogy a fát ne
érje víz.
- A dézsazuhany ne legyen állandóan vízzel feltöltve. Egy feltöltés után a
dézsában max. 12 óráig állhat a víz, ürítését követően a dézsát ugyanannyi
időre víz nélkül kell állni hagyni, hogy elkerüljük a fa nedvesség tartalmának
ingadozását. Leengedés után a dézsazuhanyt szárazra kell törölni.
- A dézsazuhanyt rendszeresen kezelni kell. A kezelés elsősorban
tisztántartásra vonatkozik. Tisztítás során kerülni kell a fára, lakkra és
szilikonra veszélyes tisztító-, és fertőtlenítő szereket. Tilos a dézsazuhanyt
súrolni.
- Fagyveszély esetén (kűltéri kiviteleknél) a dézsazuhanyt ki kell üríteni.
Fontos tudnivalók:
UV védelem: A kezeletlen fa, mely ki van téve az időjárásnak idővel elszürkül.
A szabadban való kiállítást csak a kültéri, gyári kivitelek bírják! A beltéri
dézsák gyári, belső oldali vízzáró bevonata nem bírja a kültéri használatot! A
dézsazuhany az UV fénytől is kifakulhat.
A fa nedvesség tartalma: A fát mielőtt feldolgozzák kiszárítják. Az alkalmazott
vízzáró bevonat vízszigetelő és ezzel a fa nedvesség tartalmának változását
minimumra csökkenti.

A fa nedvességének kritikus emelkedése, sértetlen vízzáró szigetelésnél csak
12 óránál tovább tartó vízfeltöltés esetén várható. Ha azt szeretnénk elérni,

hogy a dézsa hosszú életű legyen, gondoskodnunk kell a fa nedvesség
tartalmának minimális ingadozásától a fenti szabályok betartásával!
Az esetleges apró farepedések, a fa nedvességtartalmának újboli
emelkedésével újra záródhatnak, ellenkező esetben a repedéseket ki kell
szilikonnal tölteni és a vízzáró réteget ecsettel felújítani! A vízzáró réteg
szükség esetén ecsettel felújítható! Erre vonatkozóan csak a gyártó eredeti
vízzáró lakkanyaga alkalmas, más lakkok nem tapadnak megfelelően a
felületen.
Eme kezelési útmutatónak figyelembe vétele, feltétele a jótállás
érvényességének!
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