Guide – Vildmarksbad
Kære kunde,
- Læs her alt der er værd at vide om vildmarksbade…
Vi vil starte med at sige, at med et vildmarksbad har du mange gode oplevelser i sigte.
Det har du nok også regnet med, men det som vi godt tør love er, at du ud over de
forventede gode oplevelser også får mange gode oplevelser du ikke har forventet…

Her i denne guide kan du læse om hvordan du alt fra hvordan du vedligeholder dit vildmarksbad, til gode
tips og tricks ved brug af dit vildmarksbad. Det er vigtigt du tager dig tid til at læsse denne guide, da du ved
at følge rådene heri, kan sikre dit vildmarksbad lever i mange år fremover.
Så kort sagt – Glæd dig til at komme i gang med at bruge dit vildmarksbad!
Rigtig god fornøjelse med dit vildmarksbad!
Med venlig hilsen
Vildmarksbadsalg

Peter Sørensen
Indehaver
Telefon: 2724 6263
E-mail: info@vildmarksbadsalg.dk
Website: www.vildmarksbadsalg.dk
Vildmarksbadsalg er en del af Vildmarksbade ApS, Skærskovvej 35, 8600 Silkeborg – Cvr-nummer 3991 7025
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1 Om vildmarksbade fra Vildmarksbadsalg

1.1.

Hvordan er kvaliteten af træet der benyttes?

Vi har lagt vægt på træ i høj kvalitet, dvs. vi sikrer at træet har været relativt langsomt voksende, men
dernæst tjekker vi altid vildmarksbadene og sikrer, der ikke er døde knaster i træet, der går igennem
vildmarksbadet.
Derudover, så sørger vi for at træet er godt optørret, så det ikke kan arbejde alt for meget. Vores træ er
optørret op til 15-18%, og dermed er du sikret træ i dit vildmarksbad i god kvalitet.
1.2.

Husk! - Træ er et naturmateriale

Det er relevant at nævne at træ er et naturmateriale, fordi du vil opleve perioder hvor træet arbejder
meget. Det kan være når der er meget fugtigt, så udvider træet sig, men det kan også trække sig meget
sammen, når der har været tørt i længere tid samt når der har været meget varmt. Derfor kan dit
vildmarksbad i perioder, om især sommeren, sagtens lække lidt vand, da varme og tørken får træet til at
arbejde så meget at det vil lække en smule. Fordi træ er et naturmateriale, vil der også af og til trække
forskellige ting ud af træet. Det kan være saltudtræk, harpiks og andre ting fra træet. Det kan være i
perioder eller løbende henover vildmarksbadets levetid.
1.3.

Brug af savsmuld – sikrer dit vildmarksbad bliver bedre og hurtigere tæt

Vi kan tilbyde en god pose med det fineste savsmuld i gran. Sådan skal du gøre for at bruge savsmuldet
med fordel i dit vildmarksbad:
1. Fyld vand I vildmarksbadet og hæld posen med savsmuld I samtidig
2. Benyt en padle til at omrøre vandet hvor savsmuldet er, så fordeles det til hele vildmarksbadet.
3. Når vildmarksbadet er næsten fyldt, så lad det stå I 24 timer
4. Tag efter 24 timer vandet ud og spul vildmarksbadet, så overskydende savsmuld skylles ud.
5. Fyld så vand i vildmarksbadet igen, nu er det klar til at blive brugt, og mere tæt end før.
Er dit vildmarksbad med en indsats i plast eller glasfiber skal du naturligvis ikke bruge savsmuld til noget,
da vildmarksbadet her vil være permanent tæt fra start.
1.4.

Hvor tykke et stave i tøndevægt og bundplanker i vildmarksbadet?

Alle vores vildmarksbad har stave i tøndevæg og bund på 40-45 mm. Det er en meget kraftig kvalitet, og
dermed er du sikret lang holdbarhed for træet er mange år om at tørre ud.
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Dog har vores model med plast indsats en træ beklædning på kun 27 mm, da træet i sig selv ikke udgør
nogen forskel ifht. Vildmarksbadets kvalitet.
1.5.

Hvordan skal vildmarksbadet stå placeret?

Vildmarksbadet har tre træplanker fastsat under gulvet. Dette betyder, at vildmarksbadet står hævet et
par centimeter over jorden. Underlaget skal være fast, dvs. enten placeret på træ, fliser e.l. – derved vil der
altid kunne komme luft ind, og så undgår du, at gulvet rådner og går til. Vildmarksbadet skal derfor have
yderligere planker eller fliser under for at hæve bunden, så der ca. er 10 centimeters luft.
Vores modeller med plast indsats skal altid stå på et fladt underlag og IKKE klodses op. Årsagen er, at
modeller med plast indsats har plast indsatsen som udvendig bund.
1.6.

Tøndebåndenes placering samt sikring af stavenes placering

Det er vigtigt at tøndebåndende er korrekt placeret. Det nederste tøndebånd skal starte ca. 10 cm fra den
nederste kant. Det øverste tøndebånd ca. 20-25 fra den øverste kant. Derudover kan du gå en tur om
karret for at sikre alle stave sidder korrekt.
1.7.

Kondensvand i vildmarksbadets ovne

Du må ikke få et chok eller være bekymret for det er helt helt naturligt, at der dannes kondensvand i
ovnene fra et vildmarksbad.
Udvendig ovn: her vil du opleve, at i forbindelse med påfyldning af vand, så vil der dryppe en smule ind i
vildmarksbadets ovn. Når du begynder og fyre op i ovnen, og når du når ca. 30 grader vil det stoppe med at
dryppe. I takt med ovnen og især vandet i vildmarksbadet igen bliver kølet ned vil du igen opleve lidt
kondensvand i ovnen. Det er helt naturligt.
Indvendig ovn: Her gør det samme sig gældende som ved udvendig ovn. I takt med opvarmning vil
kondensvandet forsvinde, og i takt med at vandet efter badning og når ovnen igen er slukket, vil der så
igen komme kondensvand i ovnen. Det vil fylde alt fra ca. 1-5 cm i bunden af ovnen. Det er helt normalt.
Derfor er det også altid en god ide at medkøbe vores bundrist til ovn eller bare have aske eller sand i
bunden. Uanset hvad, så er lidt kondensvand i ovnen ikke et problem og uundgåeligt.
1.8.

Om brug af ovnen og vedligeholdelse af ovnen

Eneste regel når du bruger ovnen er, at du altid KUN må tænde op i ovnen, når vildmarksbadet er fyldt helt
op med vand, svarende til minimum øverste tøndebånd. Og ligeledes må du først tømme vildmarksbadet
helt eller delvist, når du er 100% sikker på, at ovnen er slukket helt, så der ingen varme fra det brænde der
måtte ligge i ovnen. Sker det alligevel, at der er for meget varme i ovnen og ikke vand nok i vildmarksbadet
vil ovnen blive rødlig i metallerne, og nok ikke gå i stykker, men med tiden vil svejsninger svækkes, fordi
metallerne i det rustfri stål omfordeles, og med tiden vil der opstå huller i ovnen – i disse tilfælde vil
garantien naturligvis ALDRIG dække.
En vedligeholdt ovn har ingen rødlige områder, for det viser at der altid har været rigeligt med vand i
vildmarksbadet, når ovnen har været tændt.
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2 Vedligeholdelse af dit vildmarksbad
2.1. Sommer og Vinter
En simpel regel – Vand i dit vildmarksbad året rundt – uanset hvad! Ellers dækker garantien ikke. Træet vil
uden vand vride sig, samle snavs i samlinger og tørre ud – alt sammen med den konsekvens at det får
svært ved at blive tæt igen.
Er dit vildmarksbad med indsats i plast, glasfiber eller rustfrit stål behøver du ikke holde vand i
vildmarksbadet når du ikke bruger det.
Sommer
Det er ikke tilrådeligt at tømme vildmarksbadet over en længere periode om sommeren. Om sommeren
skinner solen mere, der er varmere, og derfor kan det få træet til at tørre ud. Derfor bør vildmarksbadet
altid være helt fyldt med vand.
Vinter
Vi har et afslappet forhold til vinteren uanset hvor koldt der blive. For år tilbage testede vi et vildmarksbad
med vand i en periode på 3-4 uger.
Der var frost døgnet rundt, og det eneste der skete med vildmarksbadet var at vandet frøs. Vildmarksbadet
var 100% intakt efter frosten slap sit tag i marts/april. Eneste lille ting du som ejer af vildmarksbadet skal
være opmærksom på, er at du efter en vinter med frost, skal vente med at tænde op i vildmarksbadet til
alt isen er tøet op, for vildmarksbadet kan lække en smule vand, da frosten naturligt nok har gjort det
nærmest umuligt for træet at suge vand, og dermed kan vildmarksbadet være utæt.
Så husk efter en vinter:
Lad isen smelte og vent med at tænd op i vildmarksbadet indtil du kan se det er nogenlunde tæt.
Undtagelse med udvendig ovn:
Har du et vildmarksbad med udvendig ovn, så skal du om vinteren når der er frost være sikker på ovnen
ikke har vand, da frosten jo vil udvide sig, og dermed kan du risikere ovnens rør sprænger.
Vil du alligevel gerne beskytte dit vildmarksbad helt optimalt eller måske endda undgå frost, så kan du gøre
følgende:
Ekstra beskyttelse: Placer en større vanddunk e.l. i midten af vildmarksbadet, så vil frosten presse dunken
og ikke vildmarksbadets stave, da plast er et svagere materiale en vildmarksbadets tøndevæg med
spændbånd.
Undgå frost: hæld tilstrækkeligt salt eller saltvand i vandet, så vil du helt undgå frost i vildmarksbadet.
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2.2. Behandling og vedligeholdelse af vildmarksbadets træværk - Udvendigt

Vildmarksbadet skal kun behandles udvendigt, og udvendigt er både trælåg, trappe, udvendig bund og
flader – altså alt udvendigt træværk!

Sådan behandler du vildmarksbadet med træbeskyttelse:
1) Sørg for at træet er tørt
2) Du pensler blot træbeskyttelsen på med almindelig pensel, Sørg for at ”duppe” ekstra godt ved
enderne, da de er ekstra udsatte. Giv endestykkerne dobbelt træbeskyttelse af samme årsag.
3) Ved tøndebåndene løsner du først det øverste og pensler den øverste del af vildmarksbadet. Det
øverste tøndebånd skal være ca. 20 cm fra øverste kant.
4) Herefter skal du spænde det øverste og derefter løsne det nederste tøndebånd, og pensle nederste
del af vildmarksbadet. Skal være monteret ca. 10-15 cm fra bunden, da det skal flugte med bunden.
Vi anbefaler, du behandler vildmarksbadet med træbeskyttelse 1-2 gange årligt og bland det gerne med
både linolie og terpentin. Linolien masserer og blødgør træet, så det holder længere, og terpentin sikrer at
træbeskyttelsen kan komme længere ind i træet. De få områder du ikke kan træbeskytte, fx indvendigt
stakit, der vil træet komme til at se ud derefter, da det jo er ubehandlet, dvs. det vil efter få måneder se
mere slidt ud end resten af vildmarksbadet.
Husk!
1) At du aldrig bør beskytte vildmarksbadet med linolie alene, så vil træet relativt hurtigt blive gråt.
2) Du bør aldrig aldrig aldrig beskytte vildmarksbadet med træbeskyttelse e.l. på den Indvendige side.
Hvis det sker vil du få svært ved at få vildmarksbadet helt tæt, med mindre du gør det inden det har
fået vand og lader træet tørre i mindst 12-14 dage).
Vores garanti vil aldrig dække vildmarksbadet behandlet indvendigt uanset hvad.
3) Første gang skal vildmarksbadet behandles indenfor de første 1-3 mdr. da den første
træbeskyttelse ved levering med vilje ikke er så kraftig, da vores kunde ofte gerne selv vil give
træet en anden farve/nuance.
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2.3. Behandling og vedligeholdelse af vildmarksbadets rustrie stål
Rustfri stålprodukter kan blive beskadiget og miste deres smudsafvisende effekt, hvis der anvendes
uegnede rengøringsmidler, eller hvis der kommer bakterier, skidt og snavs i vandet.
Det vil sige, at der relativt nemt kan komme mindre rustpletter i form af flyvrust eller punkttæring. Er det
store punkter med rust bør området blive bejdset med bejdsepasta.
Men helt enkelt så bør du blot minimum en gang årligt rengøre din rustfri stål ovn og tøndebånd. Det kan
du gøre helt enkelt ved at tørre de rustfri områder af med en klud, der har terpentin.
Har du flyvrust eller punkttæringer i rust, så kan du gå lidt hårdere til værks og nemt få det fjernet ved at
hælde meget lidt eddikesyre på en klud, så vil det gå af med det samme. Husk at bruge handsker til
opgaven.
2.4. Hvordan rengøres vildmarksbadet indvendigt?
Vildmarksbadet rengøres indvendigt med sæbe og vand (gerne brun sæbe). Husk at undgå højtryksslanger,
da træet kan tage skade af den kraftige stråle.
Vildmarksbadet må ALDRIG blive behandlet med trætjæreolier og træbeskyttelse indvendigt!
Hvor ofte rengøring indvendigt skal foretages er meget individuelt, så her er ingen rettesnor, men
minimum vand og sæbe 1-2 gange hvert halve år vil være en god idé.
2.5.Hvordan tømmes vildmarksbadet for vand?
Alle vores modeller af vildmarksbade har en udvendig vandhane monteret, så du blot skal åbne for den
udvendige vandhane, der sidder i bundens side. Du kan endda nemt selv montere en vandslange, da den
udvendige vandhane har en studs med gevind.
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3 Optænding og brug af vildmarksbadet

3.1. Hvor meget vand skal der i vildmarksbadet?
Som hovedregel skal du fylde vand op til kanten af det øverste tøndebånd. Husk at vandstanden stiger hver
gang en person kommer ned i vildmarksbadet:
• 1,6 meter – optændingstid om sommeren ca. 2-3 timer, svarer til ca. 1.400 liter (når 80 cm fyldt)
• 1,8 meter – optændingstid om sommeren ca. 3-4 timer, svarer til ca. 1.800 liter (når 80 cm fyldt)
• 2,0 meter – optændingstid om sommeren ca. 4-5 timer, svarer til ca. 2.500 liter (når 80 cm fyldt)

3.2. Vildmarksbadet – opstart
Advarsel! Før optænding og opvarmning af ovnen skal karret være fyldt med vand, så den dækker det
meste af ovnen, der dermed kan komme af med varmen.
Utæt i starten
Første gang du fylder vand i karret vil det ikke være 100% tæt. Årsagen er at det er første gang der kommer
vand i, karret har stået oprejst under transport, stået på et lager, og træet skal lige arbejde og dermed
udvide sig.
Samlet set kan faktorer som: Lagertid, årstid og transport, alle være faktorer, der kan bestemme tiden der
går før vildmarksbadet er nogenlunde tæt.
Eksempel på vildmarksbad, der hurtigt bliver tæt: Nyproduceret, leveret til kunden indenfor 2-7 dage
efter produktion. Her vil vildmarksbadet være tæt i løbet af 1-5 hverdage.
Eksempel på vildmarksbad, der langsomt bliver tæt: produceret for 2-4 uger siden, lagertid 2-3 uger, og
således leveret til kunden indenfor 4-7 uger efter produktion. Her vil vildmarksbadet være tæt i løbet af 310 dage.
Vi anbefaler, at du ikke justerer på tøndebånd, hvis de sidder godt fast, og at du IKKE slår på dit
vildmarksbad med hammer e.l.
Husk at varme perioder, kan gøre træet meget tørt, og vand kan dryppe i disse perioder. Husk aldrig at
have dit vildmarksbad tømt i mere end 2-3 uger for vand, så kan der gå lang tid før det bliver tæt igen.
3.3. Sådan tænder fyrer du op i ovnen:
1) Ovnens låg skal ikke være på ovnen de første 2 timer.
2) Lig pap, aviser og gerne optændingsbriketter (som du benytter ved grillstart) i bunden af ovnen.
3) Ovenpå dette placeres små kviste, grene og hvad du ellers har af småt brænde
4) Tag et stykke avis og tænd den – lig avisstykket i bunden
5) Når der efter nogle minutter er flammer og god varme kan du ligge flere små grene og kviste på
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6) Og når du mener der er ild nok kan du begynde at ligge større brændestykker på bålet i ovnen.

3.4. Ilt ved optænding
Ved optænding bør du i starten lade låget være helt åbent for at øge ilttilførslen. Hvis røg ikke umiddelbart
kommer ind, skal du blæse i hullet/sprækken, så skabes den rette luftstrømning. Låget benyttes til at styre
hastigheden – en slags speeder. Det kan også gå op til en halv times tid før der kommer et ordentligt træk
igennem skorstenen, men sædvanligvis kun ca. 15 minutter.
Når låget er lukket helt til vil vil ilden langsomt blive slukket. Anbefalet temperatur er ca. 38-40 ° C.
3.5. Tømning aske jævnligt
Tømning af aske bør ske efter ca. 3 til 7 gange. Der må ikke ligge over 10 cm aske i bunden, da ovnens evne
til at afgive varme dermed formindskes væsentligt.
3.5.1. Sand eller aviser/pap til bunden af ovnen – hvorfor?
Det er et faktum, at sand holder godt på varmen. Derfor kan det være en god idé at ligge et par centimeter
sand i bunden af ovnen. På den måde brænder gløderne i længere tid og dit brandværdien optimeres
derved. Samtidig beskytter det ovnens bund. Alternativt kan ekstra aviser og pap benyttes ved optænding,
da de kan give den samme ekstra bund.
3.5.2. Brændemængde i ovnen - maksimum
Det eneste du skal huske er, at der aldrig må være brænde til op over kanten for hvor vandet står. Hvis der
ligger brænde over vandkanten vil ovnen have besvær med at komme af med varmen, og derfor kan den
øverste del af ovnen slå sig en smule, så ovnens låg måske ikke sidder helt perfekt. Derfor – aldrig brænde
over vandkanten.
Brændemængden bør altid max fylde 50% af ovnens højde!
3.6. Hvor lang tid tager det at opvarme vildmarksbadet?
Om sommeren ca. 2 timer, og det bliver op imod 40 grader. Om vinteren ca. den dobbelte tid. Men det
kommer meget an på hvor meget brænde og hvilket. Og 2 timer er beregnet ved et vildmarksbad på 1,6
meter i diameter.
3.7. Hvad gør jeg med vildmarksbadet, når det ikke benyttes?
Læg et låg på (enten af træ eller en presenning) og hav altid vand i jf. pkt. 2.1.
3.8. Hvad kan jeg bruge til at opvarme vildmarksbadet med?
Du kan i princippet benytte alle former for brændsel. Hovedreglen er, at du kan bruge det samme som du
bruger til din brændeovn.
Det eneste vi anbefaler, du ikke bruger er:
- Benzin og diesel (aht. Sikkerheden og forurening)
- Grillkull (grillkul kan med tiden gnave hul på ovnens bund)
3.9. Hvor meget brænde skal der bruges for at opvarme vildmarksbadet?
For at opvarme vildmarksbadet på fx 1,8 meter i diameter, har har ca. 1.800 liter vand, skal du benytte det
som svarer til 3-4 poser træbriketter (med 12 briketter i hver pose).
Når badetemperaturen på 38-40 grader er nået skal du blot hver time bruge 1-2 yderligere træbriketter.
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Så samlet set svarer det til at du henover et døgn inklusiv opvarmning skal bruge 5-6 poser træbriketter
plus optændingsmateriale, der kan være pap, papir, optændingsbriketter, optændingspinde m.m.
3.10. Generel sikkerhed og Brandsikkerhed
Brandsikkerhed
Der er relativt simple regler på dette område. Og det er:
Med hensyn til brandsikkerhed, så er reglerne i princippet de samme, som når der grilles i haven. Derfor
skal man altid blot benytte sin sunde fornuft i forhold til placering af vildmarksbadet. Bor du i stråtægt hus,
så husk, der skal være 15 meter fra boligen.
Der er dog lavet en bekendtgørelse om brug af åben ild, der hedder:
Bekendtgørelse om brug af åben ild og lys m.v.
Den kan du læse mere om ved at klikke på titlen eller klikke her (gule markeringer er relevante).
Vildmarksbadsalg fraskriver sig naturligvis ansvar i forbindelse med hvor vildmarksbadet benyttes, og vil
henvise til ovenstående bekendtgørelse. Men udgangspunktet er brug af sund fornuft og ved tvivl vil det
givetvis også give mening at kontakte de lokale brandmyndigheder for at få deres retvisende råd på
området.
Generel sikkerhed
Mens du benytter vildmarksbadet må du ikke berøre ovn eller skorsten. Det er farligt og du vil brænde dig.
Når låget skal flyttes, skal der derfor altid gøres ved at tage fat om træhåndtaget.
Sørg i det hele taget for optimal sikkerhed – herunder en god trappe til at komme ind og ud af
vildmarksbadet samt et trælåg/låg til at overdække vildmarksbadet, når det ikke benyttes, så ingen kan
falde i det, fx børn.
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4 Vandhygiejne i dit vildmarksbad

4.1. Hvorfor er det vigtigt at holde god vandhygiejne i et vildmarksbad?
Det er altid vigtigt at vand der bades i er fri for bakterier. Bakterier kan gøre os syge, og det skal naturligvis
undgås. Det som adskiller vandet i et vildmarksbad fra fx vandet i en svømmehal, er især to ting:
1. Vandet i vildmarksbadet er varmt
2. Vandet i vildmarksbadet giver bakterier mulighed for at sætte sig og gemme sig i træet
Derfor mener vi hos Vildmarksbadsalg også at det er ekstra vigtigt, at du benytter vandpleje midler for at
holde vandet fri for bakterier.
4.2. Hvad anbefaler vi for at holde god vandhygiejne?
Vi vil gerne gøre det nemt, så derfor anbefaler vi fuld fokus på at vandet er fri af bakterier.
Derfor anbefaler vi, at du altid benytter klortabletter og har test strips til at måle vandets værdier.
På den måde er du altid sikker på, at dit vand i vildmarksbadet er som det skal være.
Husk at klortabletter i et vildmarksbad enten bør ligge i en klordispenser eller være opløst i en spand vand
først ellers kan en klortablet, der ligger samme sted i vildmarksbadet misfarve træet. Det tager træet IKKE
skade af, men det er ikke pænt.
4.3. Hvor lang tid kan det samme vand bruges?
Vi vil gerne gøre det nemt, så derfor anbefaler vi fuld fokus på at vandet er fri af bakterier.
Anbefaling af tømning af vand – hvor ofte?
2 personer: Samme vand kan bruges i 3-4 uger, når der inden brug hver gang benyttes vandhygiejne.
4-10 personer: Samme vand kan bruges 1-2 ugers tid, når der inden brug hver gang benyttes vandhygiejne.
4.4. Sådan bruger du klortabletterne
Før badning:
1)
2)

Tag det antal tabletter du skal bruge, (SE DOSERINGSANSVISNING PÅ DIN KLORTABLET DÅSE)
Hæld spanden med vand og de opløste tabletter i vildmarksbadet. På den måde bliver tabletterne godt fordelt og du undgår
misfarvninger fra klortabletterne på træet.

Efter badning:
1)
2)

Tag det samme antal tabletter minus 1 og put dem i en spand vand igen for opløsning.
Hæld spanden med vand og de opløste tabletter i vildmarksbadet. På den måde bliver vandet i vildmarksbadet desinficeret og
dermed klar til at benytte igen. På den måde holdes vandhygiejnen længere.

Efter badnings processen skal ske indenfor 30 minutter efter endt badning ellers kan optimal desinficering ikke opnås.
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5 Gode råd, tips & Tricks
1. Tænd aldrig ovnen, når der ikke er vand i vildmarksbadet
2. Tøm aldrig vildmarksbadet for vand, når der stadig er ild i ovnen
3. Aldrig løsne tøndebånd, når der er vand i vildmarksbadet.
4. Hav respekt for varmen. Gå op af vandet, når du er svimmel!
5. Rør vandet med padle eller tilslut filter, så vandet cirkulerer.
6. 2-5 cm vand i ovnen ved kraftig regn samt kondensvand.
7. Vilmarksbadet skal altid have vand i ellers kan træet flække.
8. Et vildmarksbad skal ALDRIG have indvendig træbeskyttelse!
9. Træbeskyt vildmarksbadet udvendigt med det samme, uanset om
det er behandlet ved levering eller ej – det er en god idé.
10.

Aldrig slå med hammer direkte på træet – så flækker det.
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