
Om det läcker vatten och skötsel av en badtunna i värmeträ 
 
Det är normalt att en badtunna läcker vatten i början och inget att oroa sig för. 
Trämaterial har den egenskapen att det sväller i vatten och torkar ihop om det är torrt. 
En stor fördel med värmeträ är att det rör sig mycket mindre än vanligt träslag. I 
normala fall skall det därför inte vara problem med att det torkar ut eller sväller för 
mycket. Spännbanden skall inte behöva justeras i motsats till vad som kan behövas 
om t.ex. vanlig gran eller tall använts som material. Ändå kan vatten läcka ut även 
om svällkraften som finns borde täta eventuella läckage. Det kan bero på olika 
omständigheter men är för det mesta lätta att åtgärda. Här beskrivs de vanligaste: 
 

1. Ett läckage märks på så sätt att vatten antingen droppar eller rinner från insidan 
(mot botten) av staven. För att åtgärda detta så är det enklast att borra ett ca. 8 
mm:s hål (där läckaget märks, i allmänhet där stavarna går ihop) i ca. 45° 
vinkel där staven möter botten. Borra ända tills det känns att borren kommer ut 
i det spår som är urfräst i staven. Det blir ca. 20 mm. Sedan är det bara att 
spruta in silikon i hålet. Håll mot ordentligt så att silikonet pressas ut i 
tomrummet.  

 
2. Kvistar kan i vissa fall ge upphov till små läckage och vill man åtgärda dessa 

så är det enkelt avhjälpt. Märk upp hål med t.ex. tejp ännu då vatten finns kvar. 
Töm ur vattnet, åtminstone under den nivå där läckage upptäckts. Fyll med 
silikon och ”jämna” ut med fingertoppen. För att avlägsna överflödigt silikon 
kan terpentin eller liknande användas.  
 

3. I sällsynta fall kan också botten läcka om den torkat för mycket och kanske 
spruckit. Det kan då åtgärdas antingen inifrån eller underifrån botten. Fördelen 
med det senare är att det inte syns.  

 
 

 
Obs! Det är normalt att våra badtunnor läcker lite (ca. 10 liter) de första timmarna. 
”Onormala” läckage kan dock åtgärdas på ovanstående sätt.  
 
Skötsel 
Läs särskild anvisning för detta i monteringsanvisningen.  
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