
Vildmarksbadets ovn -  vedligeholdelse og garanti 
Uanset hvilken type ovn du har til dit vildmarksbad, rustfrit stål, aluminium, udvendig eller indvendig, så er der en 

regel der gælder for alle typer ovne, og det er: 

Så længe der er varme i ovnen, skal ovnen også kunne komme af med varmen, og derfor skal vildmarksbadet altid 

være fyldt med vand, så det kan ske. 

Glemmer du at slukke for ovnen efter du har tømt vildmarksbadet for vand, helt eller delvist, så vil din ovn tage 

skade. 

Vedligeholdt ovn 

Når en ovn tager skade vil metallerne forskyde sig, og ovnen blive rød, og dermed blive svækket, med det til følge at 

den vil kunne blive utæt meget hurtigt. Eksempelvis vil svejsningerne nemmere kunne gå op eller ovnens bund vil 

endda med tiden ruste så meget, at der vil gå hul, fordi ovnen har været misligeholdt. 

En vedligeholdt ovn til et vildmarksbad viser sig altid helt enkelt ved, at ovnen ser ud som en ny. Du kan med andre 

ord ikke se på det udvendige stål, at ovnen har været i brug. Herunder kan du se en almindelig vedligeholdt ovn. 

Ovnen er ca. et år gammel og brugt jævnligt. Kunden har altid haft vildmarksbadet fyldt med vand, når ovnen har 

været brugt.  

 

 

 

 

 

Misligeholdt ovn 

Det er nemt at se, hvis en ovn ikke har været tilstrækkeligt tildækket med vand, mens den har været varm. På 

billedet herunder kan du tydeligt se, hvor vandlinien har været. Med det samme bliver ovnen rødlig i det område, 

hvor vandet ikke har dækket, men den nedre del under den røde linie, der markerer vandlinien, er helt normal og ser 

ud som den skal. En ovn som denne, hvor misligeholdelse er sket, vil garantien ikke dække, hvis den skulle blive utæt 

med tiden. 

 

 

 

 

 

Så husk det nu – hav altid vildmarksbadet fyldt med vand, så længe der er den mindste varme i ovnen, så 

undgår du misligeholdelse af ovnen.  

 
Med venlig hilsen 

Vildmarksbadsalg 
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