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A Kambala keményfából készített, vízzáró bevonattal ellátott merülő
dézsák kezelési útmutatója:
- A merülő dézsának egy zárt, lehetőség szerint fűtött szobában kellene
állnia, mely UV- fénytől védett. (kivétel: időjárásálló lazúrral bevont, vagy
tetővel/dézsafedéllel ellátott kivitel)
- A dézsa és a padló között egy megfelelő köztes réteget kell állítani az alulról
jövő nedvesség ellen. (pl.: habgumi, ragasztószalag vagy vízszigetelő,
öntapadó csúszásgátló)
- Egy új dézsát 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 egy 17-es
kulccsal. Ellenőrzés/után feszítés előtt a dézsának legalább 4 hétig szárazon
kell állnia, hogy a fa a környezeti klímához alkalmazkodni tudjon. A dézsa
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 merülő dézsa egyes alkatrészeit rendszeresen ellenőrizni kell. A nem
megfelelően meghúzott csavarok mentén nedvesség kerülhet a fába.
- A dézsa ne legyen állandóan vízzel feltöltve. Egy feltöltés után a dézsában
maximum 1 hétig állhat a víz, ürítését követően a dézsát ugyanannyi időre
víz nélkül kell állni hagyni, hogy elkerüljük a fa nedvesség tartalmának
ingadozását. Leengedés után a dézsa alját szárazra kell törölni.
- A dézsát rendszeresen kezelni kell. A kezelés elsősorban tisztántartásra
vonatkozik. Tisztítás során kerülni kell a fára, lakkra és szilikonra veszélyes
tisztító-, és fertőtlenítő szereket. Tilos a dézsát súrolni.
- Fagyveszély esetén a dézsát 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, külső oldali lazúrral ellátott gyári
kivitelek bírják! A beltéri dézsák gyári, külső oldali vízzáró bevonata nem
bírja a kültéri használatot! A kültéri dézsák belső vízzáró bevonatát egy
dézsafedővel védhetjük meg az időjárás hatásaitól. A belső fóliafesték
bevonatú kültéri merülődézsák esetében nem szükséges a dézsafedő
használata.

A merülődézsa 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
több héten át 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!
Abban az esetben ha egy hosszabb ideig tartó vízfeltöltést nem tudunk
elkerülni, mint pl.: egy naponta használt szauna - merülődézsa esetén, előbb
vagy utóbb egy magasabb fa nedvesség léphet fel. Ez nem olyan aggasztó, ha
a fa nedvességét következetesen ezen a szinten tartjuk és ezzel a további
nedvességtartalom-ingadozásokat elkerüljük.
Ha egy ilyen hosszabb ideig megtöltött dézsát egyszer csak leeresztünk és az
hosszabb ideig üres marad, a fa nedvesség tartalma következésképpen újra
csökkeni fog. A legfontosabb, hogy ez esetben a szorítópántok feszességét
rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén után húzzuk. Ellenkező esetben a
fém szorítópánt meglazulhat és a fa megrepedhet.
Az esetleges apró farepedések, a fa nedvességtartalmának újbóli
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. Kültéri kiviteleknél a meglévő időjárásálló, külső oldali festés a
kereskedelemben kapható kültéri, időjárásálló lazúrral javítható.
A vízkő okozta elszíneződésekért, vízutak elzáródásáért a gyártó nem vállal
felelősséget!
Eme kezelési útmutatónak figyelembe vétele, feltétele a jótállás
érvényességének!
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