MONTERING AV POLARTUNNA
Innan montering av tunnan påbörjas är det viktigt att säkerställa att platsen för tunnan är
iordningställd. Polartunnan måste placeras vågrätt och det får inte finnas risk för sättningar i
marken eller i grundläggningen när tunnan fylls med vatten. Tunnan väger inte mer än 170
kg utan vatten, men när den är fylld med 1150 liter vatten så är totalvikten 1320 kg och när
den används av 4 personer stiger vattnet och det tillkommer ytterligare ca 300 kg.
Placera tunnan på en jämn yta och gärna på betongplattor som placeras i ytterkant av
tunnan under varje stödregel. Om tunnan kommer att placeras på en gräsmatta
rekommenderas att gräva bort gräset och lägga ut en grusbädd som är ca 100 mm som du
sedan placerar tunnan på.
TÄNK PÅ att det måste komma in luft under tunnan för ventilation och uttorkning av
regelstomme ska kunna ske.
Arbetsgång:

●
●
●

●
●

Skruva loss stödbrädorna från paketet.
Skär bort plasten på undersidan med en kniv.
Plocka ut all lösa detaljer ur tunnan. o I tunnan finns samtliga delar till skorstenen
samt en tappkran och eldstadsdetaljer. Det finns också en manual för hur du
monterar skorstenen.
Lägg ner badtunnan försiktigt på den plats du har för avsikt att placera den. Gör inte
detta moment själv, tänk på att tunnan väger 100 kg!
Rulla ALDRIG tunnan till rätt plats. Kantbrädor och ugn kan bli förstörda!

FÖRSLAG PÅ GRUNDLÄGGNING:

Gräv ut gräsmattan eller de underlag du har.
Lägg ut betongblock som stöd på en bädd av sten/makadam. Diameter ca 1950 mm.
Säkerställ att stenen ligger i våg.
Kontrollera på undersidan hur stödreglarna är monterade och utgå från det när du placerar
betongplattorna.
PLACERING OCH MONTERING AV POLARTUNNAN

Placera Polartunnan på betongblocken, lägg en underlagspapp mellan betongblocken och
träreglarna för att förhindra fuktvandring från betongytan till trä.
Dimension på avtappningskran är 25 mm.

Arbetsgång för montering av övriga delar:
● Montera därefter skorsten enligt anvisningar
● Placera eldstadsgaller i ugnen
● Montera eldstadsdörr
● Montera avtappningskran
● Fyll upp tunnan med vatten till maximalt 150 mm från kanten innan ni påbörjar
uppvärmingen
UPPVÄRMNING
Använd torr ved från lövträd för bästa effekt vid förbränning. Polartunnan har en effektiv
verkningsgrad och vattnet når 35 grader inom 1,5-2 timmar.
ELINSTALLATION
Polartunnan behöver ingen el för sin funktion. Om du har beställt elvärmare, vattenpump,
reningsverk kopplar du in denna utrustning enligt anvisningar i respektive paket.
Om du har beställt belysning är lampan monterad i karet och för övrig installation följer du
anvisningar och manualer i paketen.
OBS! TÄNK PÅ ATT ALLT ARBETE MED FASTA INKOPPLINGAR AV EL SKALL
UTFÖRAS AV BEHÖRIG INSTALLATÖR!
TILLVAL: GLASFIBERLOCK ELLER ISOLERADE LOCK
Vid montering av glasfiberlock fäster du 3 infästningspunkter i panelen på sidan av tunnan,
ca 100 mm ner från kanten. Kontrollera att infästningspunkterna placeras där de förborrade
hålen i glasfiber locket är. Fäst gummispännen på locket och dra ner dem till infästningarna
när locket används.
Isolerade lock finns som tillval till Polartunnan Royale, det placeras enkelt över tunnan när
den inte används och fästs enligt anvisningarna i paketet.
SKÖTSELRÅD
Behandla träet på utsidan av tunnan regelbundet (1-2 ggr/år) med träolja. Träet är
värmebehandlat sk. Thermowood och har av den anledning lång hållbarhet.

Det kan vara farligt att bada i samma vatten många gånger. Vi rekommenderar att göra rent
tunnan efter varje tillfälle. Ett lock eller en presenning över tunnan skyddar mot smuts, och
förkortar uppvärmningstiden. Om du väljer att klorera vattnet skall du följa
doseringsanvisningar från klor-leverantör. Det finns aldrig någon anledning att överdosera
med klor och framförallt klorera inte när vattnet är uppvärmt, då förångas klor och det sker
ingen förbättring av vattenkvalitén. Skador som uppkommer av överdosering av klor ersätts
inte av Polhus.
Tänk på att det finns klorfri rening som ger samma effekt som klorrening.
ELDNINGSTIPS
OBS! Påbörja aldrig eldning innan tunnan är fylld med vatten upp till 150 mm från kant.
● Lägg in en brasa av torr fint skuren ved i ugnen.
● Spruta T-sprit på veden eller använd tändblock. Använd inte papper för tändning, det har
en benägenhet att generera flagor och sot i större utsträckning.
● Om du har problem att få drag i skorstenen kan du ta av skorstensröret och spruta ner lite
T-sprit på en träbit och tända på. Sätt på rökröret igen och när röken kommer ur skorstenen
kan du tända på veden. (detta gäller för modell Original)
● Låt eldstadsluckan eller locket (Original) vara öppen några minuter för att skapa bra drag
till elden och stäng eldstadslucka och lock (Original) successivt.
● I Polartunnan Original kan du fylla på ordentligt med ved till eldstaden, veden kommer efter
förbränning att minska neråt mot eldstaden.
● I Polartunnan Royale får du tillföra mer ved successivt efter förbränning sker.
OBS! Var försiktig när du öppnar locket eller kaminluckan. Ha ej ansiktet över
kaminöppningen, brännbar gas kan flamma upp.
Var extra försiktig om ni använder tändvätska och använd ALDRIG explosiva vätskor eller
bensin.
Tänk på att eld och gnistor kan flyga ut ur skorstenen, ställ därför ej tunnan nära hus eller
lätt antänt material. Använd lövträ som ved. Ved av tex gran är gnistbildande och gnistor kan
antända närliggande brandfarligt material. Placera alltid tunnan så att det inte medför risker
vid förbränning.
ROSTFRITT STÅL
Metalldelar i Polartunnan är tillverkad av Rostfritt material enligt följande kvalitetsskala:
● Skorsten och frontplåt är av Stainless steel 430
● Ugn och 90 graders skorstensböj är av Stainless steel 304

