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Badtunna utan panel
Många som köper en badtunna utan panel tänker göra
inbyggnaden själv. Några tänker gräva ner den helt eller
delvis. Andra vill fälla in den i en altan. Oavsett anledning
bör du tänka på följande:
1. Badtunnan ska alltid stå på ett fast underlag; plintar,
trädgårdsplattor, gjuten betongplatta, grusbädd, träreglar,
mm. Vilket underlag man väljer beror på hur terrängen ser
ut, om det är sluttande eller plant, etc.
2. Se till att placera badtunnan så att tjälen inte kan lyfta
underlaget och därmed också tunnan.

3. Konstruera underlaget så att det ger stöd under ”tassarna” på tunnans botten. Se även till att stöd finns under
de sittbänkar som saknar diagonalt trästöd. (Det diagonala
trästödet har två funktioner; dels att tunnan behåller sin
form under transport och installation, dels fungerar det
som extra stöd och komplement till de stöd man ger tunnan när man installerar den).
4. Det är mycket viktigt att stöd även finns under sittbänkarna. Tunnans botten klarar inte ensam att bära upp
vikten när tunnan är fylld med vatten.
5. Gör inget punktstöd under tunnan på ytor där tunnan saknar ”tassar”. Då kan tunnans gelcoat spricka på insidan.

OBSERVERA! Tunnan
får ej stabiliseras
genom att ge stöd
under tunnans överkant. Konstruktionen
är inte anpassad för
detta.

Diagonalt trästöd
saknas. Se till att
ge tunnan jämnt
och fint stöd. Detta
gäller alla våra
inbyggnadstunnor.

Diagonalt fabriksmonterat trästöd.
Inget ytterligare
bärstöd krävs.

OBSERVERA! Stöd får endast ges mot tunnans
”tassar” (ingjutna plywooddelar), i annat fall
finns det risk att tunnans gelcoat spricker.

Det är av yttersta vikt att stöd ges även under
sittbänkarna. Tunnans botten klarar inte ensamt
av att bära upp vikten när tunnan är full.
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6. I tunnans botten sitter en bottenventil med en rostfri del
som är limmad och skruvad i tunnans botten. Dessutom
medföljer en vinkel att montera om du vill leda bort vattnet
från tunnan. Använd då den medföljande skruven och
packningen, samt en slang eller ett rör med en utvändig
diameter på 32 mm. Skruva åt med klämkopplingen.

4. Om du tänker klä tunnans yttersida helt eller delvis med
något material, rekommenderar vi att du limmar träreglar
(kortlingar) med någon typ av konstruktionslim, exempelvis
Sikaflex, Simson, PL 400 eller motsvarande. Sedan fäster
du det material som du tänkt klä den med i dessa träreglar
(kortlingar).

7. Lägg slangen/röret så att inget vattenlås bildas, annars
kan slangen/röret frysa sönder.

Följer du dessa anvisningar kommer du att få en badtunna
med bra stadga, och som du kommer att ha mycket glädje
av i framtiden.

OBSERVERA! Tänk på att lägga slangen/röret
så att inget vattenlås bildas, då kan slangen/
röret frysa sönder.
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