
Så här håller du bastun fräsch.

För att kunna njuta fullt ut av din bastu bör du då och då ägna en stund åt underhållet. Här följer några tips på hur du med

enkla medel håller basturummet rent och fräscht – och samtidigt ökar både bastuns livslängd och din egen trivsel.

Ytbehandling
Stryk på båtfernissa i flera lager på tröskel och dörrhandtag liksom på eventuellt trägolv eller trall. Därigenom tillvaratas 

träets finish samtidigt som du får en vacker smutsavstötande yta som alltid behåller sin fräschhet.

Bastulavar, ryggstöd och dekorraster inoljas på båda sidor med Tylö bastuolja. Denna luktfria impregnering underlättar vid

rengöring och ger en vattenavvisande yta. OBS! Invändiga väggar och tak ska vara obehandlade.

Har bastun försetts med glasade fönster eller väggar finns det all anledning att behandla de nedre listerna mot glasen med

extra omsorg. Här bildas ofta kondens som kan skada virket. Stryk de utsatta delarna med båtfernissa eller upprepa

oljeimpregneringen med tätare intervaller.

OBS! Invändiga väggar och tak skall vara obehandlade.

Rengöring
För att behållningen av badet ska bli maximal är det viktigt att bastun hålls ren och snygg. Städa därför bastun regelbundet,

skura lavarna och golvet. Använd vanlig grönsåpa, som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel och som dessutom doftar

gammaldags gott. Spruta aldrig med vattenslang inne i basturummet.

Bastuns golv
Golvet skall vara halkfritt och kan gärna ha ett avlopp (s k spygatt) som leder till en golvbrunn med vattenlås utanför

basturummet. Avloppet får inte vara placerat direkt under bastuaggregatet.

En eventuell trätrall på golvet är dekorativ och behaglig att gå på, men försvårar vid rengöring av bastun.

Termometer och hygrometer
För att ge rättvisande värden ska dessa placeras på en sidovägg i förhållande till aggregatet och 1500 mm från golvet.

Trästäva och skopa
Tylö trästäva har en plastinsats som förhindrar torrsprickning efter användandet. Stävan bör förvaras så svalt som möjligt, 

helst nere vid golvet och aldrig på de övre lavarna. För att konservera stävan och skopan rekommenderar vi att du då och 

då impregnerar virket med Tylö bastuolja.

Bastusten
Bastustenen ska vara av diabas eller olivin, två stensorter som klarar både kraftig upphettning och snabb avkylning.

Det är viktigt att stenmagasinet fylls på rätt sätt. Var noga med att följa instruktionerna i monteringsanvisningen som 

medföljer vid leveransen av ditt Tylö-aggregat.

Kontrollera stenmagasinet
Detta bör du göra ett par gånger om året – särskilt om du använder bastun ofta.

Gör så här: Tag bort all sten ur magasinet. Dammsug upp småsten och grus och rengör från kalk på stenmagasinets botten.

Lägg tillbaka felfria stenar och ersätt alla spruckna med nya.

Speciellt för ångbastu (Tylarium™)
Tylarium™ erbjuder bastubad av alla sorter – torrbastu, våtbastu och ångbastu. Eftersom den relativa luftfuktigheten 

stundtals är åtskilligt högre än vid traditionella bastubad bör nedanstående beaktas.

Har bastun fönster i dörr eller på vägg, skall fönsterfodrets hela nedre list strykas med båtfernissa och skarven mellan glas 

och list tätas med våtrumssilikon.

På så sätt förhindras eventuell kondens på glaset att tränga ner i skarven. För övrigt är det ingen skillnad i behandlingen av

bastuns övriga inredning.

Extra förhållningsregler vid offentligt anläggning.

Slangspolning och alla annan vattengjutning av inredning, väggar och tak får inte förekomma!

Använd vanlig grönsåpa, som är ett milt och skonsamt rengöringsmedel och som dessutom doftar

gammaldags gott. Spruta alltså aldrig med vattenslang inne i basturummet.

Bastulavar, ryggstöd och dekorraster skall inoljas på båda sidor med Tylö bastuolja. Denna luktfria

impregnering underlättar vid rengöring och ger en vattenavvisande yta.

OBS! Invändiga väggar och tak ska vara obehandlade.

Upprepa inoljningen regelbundet vid behov!

Bastusten

Bastustenen ska vara av diabas eller olivin, två stensorter som klarar både kraftig upphettning och snabb

avkylning.

Det är viktigt att stenmagasinet fylls på rätt sätt. Var noga med att följa instruktionerna i 

monteringsanvisningen som medföljer vid leveransen av ditt Tylö-aggregat.

Kontrollera stenmagasinet

Detta bör du göra ett par gånger om året – särskilt om du använder bastun ofta.

Gör så här: Tag bort all sten ur magasinet. Dammsug upp småsten och grus och rengör från kalk på

stenmagasinets botten. Lägg tillbaka felfria stenar och ersätt alla spruckna med nya.

En bra grundregel är att om du använder bastun 1 ggr per vecka bytar du ut stenarna 1ggr per år. 

Använder du bastun 2 ggr per vecka bytar du 2ggr per år. 3ggr vecka, 3 ggr per år. Osv.
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