Træ er et naturmateriale
De fleste vildmarksbade er lavet helt eller delvist i træ, og oftest i gran som vores hos Vildmarksbadsalg er.
Og fordi træ er et naturmateriale, så kan det ændre form, trække sig sammen, udvide sig, blive affarvet,misfarvet, få
blåsplint, skimmel og i perioder kan der være saltudtræk, harpiks udtræk m.v. – det er helt normalt for træet.
Vi vil her gerne fortælle om træet i dit vildmarksbad, og om, hvorfor det kan ændre sig over tid. Alt sammen fordi vi
synes det er vigtigt for dig, at vide, hvordan træet kan finde på at opføre sig over tid, og fordi du dermed ved, at det
er helt normalt.

Træet – udvider sig og trækker sig sammen
Når træet ankommer til kunden, vil det være optørret og have den diameter som der er bestilt. Så snart der kommer
vand i vildmarksbadet vil træet begynde at udvide sig, og i løbet af et stykke tid, blive mere eller mindre tæt. Der kan
gå alt fra nogle timer, og så helt op til ca. 14 dage før vildmarksbadet er helt tæt.
Når vildmarksbadet er helt tæt, vil det stadigvæk i periode være lidt utæt hist og her, og det vil det fordi træet
konstant arbejder. Tømmer du fx vildmarksbadet en dag til rengøring, så vil du opleve, at du ved ny påfyldning dagen
efter, stadig har et vildmarksbad der lige skal have sit træ til at udvide sig, så det blive helt tæt igen.
Ligeledes kan du opleve, hvis der en vinter er hård frost – her vil vildmarksbadet, når frosten tør op, gøre at
vildmarksbadet er meget utæt i op til flere dage, da træet ikke har kunne suge vand, da træet i vildmarksbadet kun
har haft frosten og ikke vandet. Så vær varsom ved optænding med frossent vand, da du er nødt til at sikre dig
vildmarksbadet er nogenlunde tæt før du tænder op. Alternativt er at vandet ved hurtig optøning fosser ud, og
ovnen dermed brænder eller soder tøndevæggen i vildmarksbadet.

Træet – ændrer farve henover årene
Vildmarksbadets træ ændrer naturligvis udseende over tid. I løbet af årene vil det selvom det er behandlet med
træbeskyttelse få en mere grålig og mørk glød – og det er helt normalt.
Det som er vigtigt for træet ved et vildmarksbad, når det bliver dit er at der bliver passet godt på det, dvs.:
1) Alt udvendigt træværk skal beskyttes med træbeskyttelse, når der er behov for det, dvs. 1-2 gange årligt.
2) Vand skal der altid være i vildmarksbadet, fordi:
a) Træet dermed ikke kan tørre ud
b) Træet dermed ikke kan blive utæt
c) Vildmarksbadet derved holder sin pæne runde form

d) Træet ikke får mulighed for at begynde at arbejde og dermed vride sig
(det kan derved muligvis senere blive svært at holde tæt)

3) Det indvendige træværk som jo ikke beskyttes med træbeskyttelse, bør for det meste være tildækket med et
trælåg e.l. – I perioder med minimal brug kan et vintercover være en god idé da det nærmest pakker
vildmarksbadet helt ind, og dermed beskytter det godt.

Træet – kan få lidt blåskimmel m.v.
Træværket på vildmarksbadet står under åben himmel, det får vind og vand. Det er helt normalt at der af og til kan
komme lidt skimmel af forskellig art på og i vildmarksbadet. Vi har rådført os med en af Tekonologisk Instituts
eksperter på området, og her bekræftes det entydigt, at skimmel, uanset hvilken art, IKKE er farligt på et
vildmarksbad, dvs. ikke farligt at være i nærheden og ej heller farligt at bade i vildmarksbadet.
Der findes forskellige former for skimmel, hvor den nok mest almindelige vi har oplevet hos os, er den meget
almindelige blåskimmel – blåskimmel handler kun om, at det rent æstetisk ikke er så pænt at se på. Det nedbryder
ikke træet. Vi garanterer ikke at der ikke kan komme lidt blåstplint i et eller flere af denne træstykker i
vildmarksbadet. Det er helt enkelt umuligt at sikre sig imod.
Skulle det vise sig, at du har et stykke træ, der er angrebet af skimmel, der er trænedbrydende, så vil du ikke være i
tvivl: Træet vil bule ud, og blive nemt at bryde igennem med en skarp genstand. Men det er uhyre sjældent det sker,
og er henover de ca. 10 år hvor vi har haft med vildmarksbade at gøre, IKKE sket endnu. Skulle det ske tager vi hånd
om det, og ombytter blot den beskadigede del. Så det enkelt, nemt og hurtigt at gøre.

Vildmarksbad – et stærkt og holdbart produkt i naturmaterialer
Vi har med ovenstående forsøgt at afdække, hvordan træet i et vildmarksbad kan opføre sig, og målet med det har
været at dokumentere, at uanset hvad, så har du et godt vildmarksbad i høj kvalitet og gode materialer. Hvad der
eventuelt måtte komme, kan vi altid finde en både nem og hurtig løsning til.

Rigtig god fornøjelse med dit vildmarksbad!

Med venlig hilsen
Vildmarksbadsalg

