3 ting du bør sikre dig inden køb
-

Som søgende efter et vildmarksbad er der tre ting du altid skal sikre dig:

1.

Træets tykkelse og kvalitet:

Tøndevæg og bundplanker bør altid være minimum ca. 35 mm. Dernæst

bør tøndevæggens planker være U-formet, så plankerne slutter optimalt og tæt imod den næste.
De fleste vildmarksbade er i gran, og her bør du sikre dig, at der IKKE er døde knaster, dvs. knaster, hvor du
kan se en mørk/sort ring omkring knasten. Er der det, så er knasten død og går den hele vejen igennem
træet, så vil den falde ud før eller siden, og det duer selvsagt ikke til et vildmarksbad…
Derudover, så skal træet også være godt optørret inden produktion, da det så arbejder mindre, men det er
ikke altid nemt at få en optørringsprocent på træet fra forhandleren.

2.

Rustfrit stål: Vildmarksbadets ovn vil formentlig være i bedst kvalitet, hvis den er lavet i rustfrit stål. Det
hænger sammen med, at rustfrit stål kan tåle høj varme, og skulle der ske opvarmning af ovnen uden nok
vand, vil ovnen formentligt nøjes med at bukke sig en smule, men ikke gå i stykker. Derimod vil en ovn i
aluminium ved for høj varme i for lang tid krølle helt sammen og blive ødelagt. Det er også vigtigt at ovnen
ved svejsningerne er bejset, så der ikke er blå eller røde farver ved svejsningerne, det vil med tiden gøre at
ovnen i de områder kan ruste.

3.

Gran er et godt valg: Og det er det ikke kun pga. prisen. Gran er jo en relativ billig træsort, men
årsagen til, at gran er et godt valg til et vildmarksbad er følgende:
a) Gran dufter godt – Og det betyder noget når du sidder i lang tid i et vildmarksbad.
b) Gran er en blødtræsort – og det giver mening fordi du derved altid relativt nemt og hurtigt kan få dit
vildmarksbad helt tæt.
c) Gran og prisen – ja det kommer vi ikke uden om. I forhold til mange andre træsorter koster gran kun det
halve.
d) Lang levetid – Vildmarksbad i gran kan holde i 8-12 år ved almindelig vedligeholdelse.
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