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Jak na údržbu Vaší finské sauny 
Vlhkost a vysoká teplota je ideálním prostředím pro tvorbu plísní, proto bychom měli saunu 
dostatečně často větrat, aby se dřevěné povrchy náležitě vysušily. Dřevěný povrch obkladů a 
vnitřního vybavení je důležité též udržovat čistý a hygienicky nezávadný. 
Je dobré dodržovat několik základních pravidel, aby Vám sauna déle vydržela. 

Pravidelné kontroly 

 Pravidelně kontrolujte seřízení kování dveří (viz návod na montáž sauny, montáž 
skleněných dveří). 

 Pravidelně kontrolujte utažení šroubových spojů.  
 Pravidelně kontrolujte elektrické přívodní kabely, zda nejeví známky poškození. 

V případě poškození saunu nepoužívejte, odpojte od sítě a nechte opravit. 
 Saunové kameny překládejte nejméně 1x ročně, příliš malé kameny vytřiďte a odstraňte 

také případný kamenný prach nebo úlomky kamenů. Doporučuje se každé 2 roky 
kameny vyměnit. 

Čistění 

Až 4x ročně (v závislosti na frekvenci saunování) saunu vyčistěte. Čištění vodou po každém 
saunování se nedoporučuje z důvodů zvýšení vlhkosti, která oslabuje dřevo a v horších 
případech může zapříčinit vznik plísní. 

1) Čištění provádíme navhlčeným hadříkem, případně měkkým kartáčem nebo houbou. 
2) Pro hygienu a čistotu nejvíce namáhaných (sedák, podhlavník,…) dřevěných ploch 

používáme prostředek Saunareiniger. Tento koncentrát se ředí 1:10 až 1:30. Při 
každodenním saunování prostředek Saunareiniger používáme min 1x týdně. 

3) Po čištění nechte saunu dostatečně vyvětrat, aby se uvnitř nedržela vlhkost, ale dbejte 
na to, aby sauna neschla příliš rychle. V případě příliš rychlého vysušení se může dřevo 
začít kroutit a popraskat. 

POZOR: V žádném případě NEPOUŽÍVEJTE čistící přípravky na bázi chlóru!!! 

Tipy pro prodloužení životnosti Vaší sauny 

1) Dřevěné části sauny by neměly přijít do styku s pokožkou. Pot se pak vsakuje do dřeva a 
může zapříčiňovat tvorbu plísní, případně černání dřeva. Používejte ručník jak na sedák 
lavice, tak i na opěrky. 

2) Po saunování nechte kamna běžet po dobu cca 15minut, aby sauna vyschla. 
3) Nenechávejte v sauně nádoby s vodou. 
4) Zajistěte správnou ventilaci vzduchu v sauně. 

UPOZORNĚNÍ: 
 Nepoužívejte nádoby ani jiné předměty z mědi, neboť měď může na dřevě zanechat 

fleky. 
 Nepoužívejte saunu jako skladiště nebo sušárnu na prádlo!!! 
 Vnitřek sauny se nesmí mořit, natírat barvou či jinak lakovat. Následné odpařování 

chemikálií může způsobit vážné zdravotní problémy!!! 
 Na čištění nepoužívat přípravky na bázi chlóru!!! 
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