
 

Underhåll & Skötselanvisning av RAW bastupanel  

Mottagningskontroll  

Gör alltid en mottagningskontroll vid leverans. På det viset ser du snabbt om rätt antal produkter  är 

levererade. Notera alla avvikelser i leveransen och transportskador på fraktsedel. Gods som är 

förpackat bör packas upp och besiktigas senast 5 dagar efter leveransen. 

Eventuell reklamtion skall framföras till Beijer Byggmaterial AB. Detta skall göras innan panelen  

monteras i bastun,se   www.beijerbygg.se för att finna närmaste varuhus.  

Underhåll och skötsel av bastupanelen  

Moment 1 

Ingen  färg, lack eller bets skall läggas på panelerna, träet behöver andas.  

 

Moment 2 

Den enklaste metoden för bra  bastu underhåll är att tillhandahålla  en  borste nära 

bastudörren. Den sista personen ut doppar borsten i vattenhinken, och gör en snabb skrubb 

på bänkar, väggar, ryggstöd, etc. Denna  30-sekunders ritual kommer att hålla bastun snygg 

på obestämd tid. Detta kommer att förhindra behovet av att använda något starkare än rent 

vatten på trä delarna. 

 

Moment 3 

När du är klar med bastubadet och rengöringsprocessen är klar, låt bastudörren stå öppen, 

tills luften  inne i bastun uppnått rumstemperatur. Värmen som finns  kvar i bastun torkar  

stenar och  trä.Detta gäller för  hemmabruk! 

För allmänt bruk föreslår vi att hålla dörren stängd, ventilation  och uppvärmningen fortsätta 

i åtminstone 30 minuter efter att sista person gått ut. 

 

Moment 4 

Om du får  smuts eller svettfläckar använd en handborste och varmt vatten med ett milt 

rengöringsmedel. För att  få bänkarna se ut som nya, kan man lätt sandpappra  dem  ungefär 

en gång per år. Det kommer att bleka dem till ett "ny skick”. (Om du skulle råka få mögel 

utveckling, kan du rengöra med blekmedel) 

Om bastupaneler monteras i offentlig miljö där man 

använder bastun upp emot  24 timmar/ 7 dagar i veckan så 

bör man byta lavarna med ett intervall mellan 12-36 
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