Instruktion för Bastustuga
│ Small │ Medium │ Large │ XL │ Krabben

Inför
Våra bastustugor mäter maximalt 8m2 och faller således in under friggebodsreglerna vilket innebär att något
bygglov normalt inte behöver sökas – detta förutsatt att du inte nyttjat friggebodsreglerna på tomten sedan
tidigare. Tänk dock på att installation av ny vedkamin kan kräva särskilda tillstånd där du bor.
Kontrollera med din kommun för gällande regler.
Underlag
Bastun kräver en jämn och plan grund att stå på, förslagsvis en packad grusbädd. (Ej direkt på gräs) Bädden ska
vara dränerande då all fukt från bastun naturligt dräneras genom bastuns botten och detta måste kunna sjunka
undan. På bädden ställs sedan förslagsvis trädgårdsplattor under bastuns bärlinor för att få så jämn och stabil yta
som möjligt. Vid placering på trädäck måste man försäkra sig att detta däck tål hela bastuns vikt (600-1000kg)
plus badare, snö på taket etc.

’
Lossning/Installation
Bastustugan levereras normalt färdigmonterad om inte annat angivits, för lossning från lastbil krävs
traktor/hjullastare/truck med långgafflar alternativt kranbil.
När stugan levererats undersök förpackningen och leta efter yttre skador. Eventuella fraktskador måste
dokumenteras så snart som möjligt, är även ytteremballage skadat låt detta sitta kvar och fota även detta.
När tunnan är placerad på önskad plats, skruva bort transportskydd och avemballera plast och kartong.
Plasten är endast ett skydd under transport och ska avlägsnas så snart som möjligt för att undvika bakterietillväxt
under plasten. Levereras din bastu obehandlad så bör målning/oljning ske innan bastun utsätts för väta.
Belysning:
Som standard är belysning monterat vid leverans och ansluts i kopplingsbox på bastuns utsida.

Vedeldad bastu
Kamin och rökrörsystem består av CE-märkta komponenter.
Vedeldad bastu levereras inkl. kamin, rökrör (isolerat rökrör finns som tillval), genomföring, regnhatt, skyddsplåt
och invändiga värmeskyddsskivor.
Byggbeskrivning
A. Isolering
B.
C.

Isolering godkänd för varma ytor, stenull. Isover firerock
Skyddplåt
Rostfri plåt kval. 316, 0,5mm
Rökrör/Skorsten
CE-märkt skorstenssystem

C.
A.

B.

D.

A.

Instruktion, vedeldad bastu
Placera kaminen mot förmonterad genomföring och montera enligt kaminen bruksanvisning. Sätt fast
skorstenen på vinkeln på baksidan av bastun och fäst i vägg med medföljande distanser.
Innan första ibruktagande, skall en s.k urbränning av kaminen göras. Tänd och börja elda i kaminen, glasluckan
ska vara helt stängd och kaminen får luft genom att man drar ut asklådan ca 2-4 cm. Draget regleras genom
askluckan. Under urbränningen ska bastudörrarna stå öppna för ordentlig ventilation då det kan uppstå
illaluktande doft och rök vid detta tillfälle. Elda tills det slutar att lukta och ryka om kaminen.
Er bastu är nu klar för användning. Stäng dörrarna och elda i kaminen tills ni når önskad temperatur.
Observera att installationsbesiktning kan krävas inför ibruktagande av bastu.

Eluppvärmd bastu:
Aggregatet är förmonterat vid leverans men kräver anslutning till elnätet av behörig elektriker.
Se länk för teknisk specifikation av aggregatet: https://www.harvia.fi/en/product/kip-8-0-kw/

Drift & Underhåll
För vedkamin
Vid uppstart av kaminen är det fördel om askluckan är öppen några centimeter för att få drag i kaminen. Tänd
gärna med lite tidningspapper ihop med torr ved tills elden fått fart. När önskad temperatur är nådd, lägg på fullt
med ved och stäng igen askluckan så att det är öppen någon enstaka cm för att bromsa uppvärmningen.
Vattet kan slås på stenarna när temperaturen når ca. 60-70 grader. Det är ingen fara om vatten hälls på stenarna
för tidigt, det som händer då är att vattnet inte förångas utan rinner igenom kaminen.
Det är viktigt att kaminen askas ur mellan användningarna, är askluckan full av aska blir draget i kaminen
försämrat. Uraskning sker genom att luckan dras ut och töms. När bastun inte användes skall asklucka lämnas
öppen för att ge bastun god ventilation.
Obs! Försäkra dig om att askan har svalnat och inte innehåller glöd då detta kan orsaka brand.
För elkamin
Ställ in önskad temperatur på vredet.
Vattet kan slås på stenarna när temperaturen når ca. 60-70 grader. Det är ingen fara om vatten hälls på stenarna
för tidigt, det som händer då är att vattnet inte förångas utan rinner igenom kaminen.
När bastun inte används ska askluckor och ventilation stå öppna för att förhindra fukt i bastun.
Om bastun består av två eller fler rum ska mellandörrarna stå öppna så att även de rummen ventileras.
Rengöring
Lavar, golv och väggar som besökare lutar sig mot blir snabbt mycket smutsiga i en bastu, dessa rengörs bäst
med vanlig såpa som också lämnar en härlig doft. Vid behov kan såväl lavar som väggar oljas in.
En eller ett par gånger om året behöver bastustenarna gås igenom.
Ta bort alla stenar, sortera ut de som spruckit och ersätt med nya. Dammsug själva behållaren för stenarna och
ta bort kalkavlagringar på botten.
Garanti
12 månaders tillverkningsgaranti gäller på samtliga komponenter, se fullständiga garantivillkor nedan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantin gäller när användaren läst igenom produktens bruksanvisningar och håller sig till dem.
Garanti gäller ej för produkter som används för kommersiella ändamål.
Garanti omfattar inte fel som är typiska för trämaterial såsom färgförändringar, fuktighetsförändringar, sprickbildning etc.
Garanti täcker inte normalt slitage som orsakats av användning eller väderpåverkan.’
Garantin täcker inte skador som orsakats av handhavandefel.
Garanti täcker inte skador orsakade av frost.
Garantin täcker ej skador på elnät utanför bastuns konstruktion.
Garanti täcker inte indirekta skador, exempelvis skador uppkomna pga. bristande underlag, placering av bastu för nära brännbara
ytor etc.
Garantin gäller inte om man försöker att åtgärda något fel själv utan att först kontaktat J&L Habo.
Vid åberopande av garantiärende måste kund kunna visa när och varifrån produkten är köpt samt vad som är fel med produkten.

Vi hoppas att ni får mycket nöje och många härliga timmar i er nya bastu!
J&L Habo
www.jlhabo.se │info@jlhabo.se

