
TÄHTISAUNAT Oy  

SKÖTSELANVISNINGAR FÖR BASTULAVAR 

Vi rekommenderar att man behandlar alla typer 

av bastulavmaterial med antingen bastulavskydd 

eller paraffinolja innan man tar bastulavarna i 

bruk för första gången. 

Bastulavpaketet från Tähtisaunat innehåller 

paraffinolja för den första behandlingen av 

bastulavarna. I framtiden kan du köpa 

paraffinolja från antingen apoteket, varuhus 

eller från Tähtisaunat oy. 

Paraffinolja täpper till träfibrerna och återställer eventuella polerade områden till sin normala 

färgton och, framför allt, förlänger bastulavarnas livslängd avsevärt. 

En noggrann eftertorkning efter basatubad är den viktigaste behandlingen av lavarna. 

Kraftig vätning och torkning orsakar ytspänningar i bastulavarna så du bör sträva efter en stabil 

fuktreglering för att undvika sprickbildning. 

För att minska genomvätning och underlätta torkning kan bastulaven behandlas med paraffinolja. 

Behandlingen gör bastulavens färg mörkare och håller färgen jämn under en längre tid eftersom 

vätska som droppat inte skapar permanenta fläckar på ytorna. 

Det lönar sig att applicera paraffinolja med t.ex. svamp eller pensel på synliga ytor samt på sågändar 

där träets porer lättare absorberar fukt. Överflödig olja kan torkas bort från bastulavens yta med en 

luddfri bomullsduk. Det lönar sig att upprepa behandlingen varje halvår. 

Även användningen av bastudukar och att höja sittnivåerna efter bastubad minskar mörkfärgning och 

att spänningar uppstår när träet torkar. En effektiv ventilation i bastun och att man låter aggregatet 

vara i gång i cirka en halv timme efter avslutat bastubad kommer också att hjälpa till att torka upp 

bastun. 

Rengöring av bastu 

Bastulavar och väggar bör rengöras grundligt ett par gånger om året. 

Tvätta bastulavarna med en mjuk rengöringsborste som har längre borst i spetsen eller med 

skurborste som har olika typer av grovhet och modell. Träytorna tvättas i träfiberriktning med varmt 

vatten och ett tvättmedel som är ämnat för bastutvätt. Skölj först med varmt vatten och slutligen 

med kallt vatten, detta sluter träfibrerna och gör nedsmutsningen av ytan långsammare. Användning 

av högtryckstvätt rekommenderas inte eftersom det sliter på lavar och väggpaneler. Efter tvätt måste 

bastun få torka ordentligt. 

Bastulavarna behandlas med paraffinolja t.ex. följande dag. 

Experterna betonar noggrann och regelbunden rengöring samt korrekt ventilation och torkning av 

utrymmen efter bastubad. 

Bastulavarnas garantitid är ett år. Garantin täcker produktionsfel. Garantin täcker inte skador som 

orsakats av fukt, exempelvis träblånad, fukt, mögelskador eller sprickor i trä. 


