






SÄILYTYS

• Kiuas on säilytettävä pakkauksessaan pystyssä ja kuivassa, lämpimässä tilassa asennukseen saakka.

PAKKAUSSISÄLTÖ

• Kiuaskivet eivät kuulu toimitukseen. Tarkista eri osien kunto silmämääräisesti ja ota yhteyttä myyjäliikkee-
seen havaitessasi puutteita. Vältä iskuja ja kolhuja kiukaan osille, purkaessasi pakkausta. Myös saunan lattia-
pinta on syytä suojata asianmukaisesti ennen asennustyön aloittamista.

KÄYTTÖÖNOTTO

• Ensilämmitä kiuas ulkona tai hyvin tuuletetussa tilassa. Kiuas on pintakäsitelty maalilla, josta osa palaa 
pois ensimmäisen lämmityksen aikana. Tämä aiheuttaa rungon savuamista. Kun savua ei enää muodostu 
on kiuas valmis käyttöönotettavaksi.

• Mikäli kiuas ensilämmitetään ulkona, tulisi savuputket asentaa paikalleen vedon aikaansaamiseksi ja 
suojaaineiden polttamiseksi myös niistä.

• Kiukaan pintakäsittely saavuttaa lopullisen lujuutensa kiukaan ensimmäisen lämmityksen aikana. Varo 
hankaamasta tai pyyhkimästä kiukaan maalipintoja ennen ensilämmitystä.  

• Ensilämmitykseksi riittää pesällinen (noin 5kg) puita. 

• Ensilämmitä kiuas ilman kiviä. Lado kivet kiukaaseen vasta kiukaan jäähdyttyä kokonaan ensilämmi-
tyksen jälkeen. 

• Älä heitä vettä kiukaalle ensilämmityksen aikana. Maalipintoihin voi tulla vaurioita.  
 
• Huomioi kiukaan asennuksessa etäisyydet palavaan materiaaliin ohjeiden mukaisesti (ks. sivut 7-8). 

KIVIEN LADONTA

• Kivet ladotaan harvakseltaan, jottei kiukaan tuulettuminen ei esty. Näin ladottaessa myös saunan läm-
peneminen nopeutuu! Suosittelemme käytettäväksi normaaleja, halkaisijaltaan (Ø) 10-15 cm:n 
kiuaskiviä. Täyttämistä jatketaan tähän tapaan vaiheittain, kunnes kaikki kivet on ladottu paikalleen.

• Käyttäjän aiheuttamat kolhut eivät kuulu Mondexin myöntämän takuun tai muun tuotevastuun piiriin. 

• Varo kolhimasta kiukaan metallipintoja latoessasi kiviä kiukaaseen!

POLTTOAINE

• Koska puun kosteus vaikuttaa merkittävästi sekä palamisen puhtauteen että kiukaan hyötysuhteeseen,
tulisi kiukaan polttoaineeksi käyttää vain kuivaa puuta. Kuivat pilkkeet tunnistat niiden helähtävästä ää-
nestä toisiaan vasten lyötäessä. 

• Sytykkeeksi sopivat esimerkiksi tuohi tai sanomalehtipaperi. 

• Säilytä polttoaine polttoainevarastossa. Pientä polttopuu määrää  voi säilyttää myös kiukaan läheisyy-
dessä, kunhan niiden lämpötila ei ylitä 80°C.
  

Asennus- ja käyttöohje 07/102





LÖYLYVESI
• Löylyvetenä tulisi käyttää puhdasta talousvettä.

• Varmista löylyveden laatu, sillä suolainen, kalkki- , rauta- tai humuspitoinen vesi saattavat syövyttää kiu-
kaan nopeasti! Meriveden käyttö ruostuttaa kiukaan hetkessä.

• Talousveden laatuvaatimukset:
 humuspitoisuus <12 mg/l
 rautapitoisuus <0,2 mg/l
 kalsiumpitoisuus <100 mg/l
 mangaanipitoisuus <0,05 mg/l

YLLÄPITO JA HUOLTO
KIUAS

• Tyhjennä kiukaan tuhkalaatikko aina ennen uutta lämmitystä, jotta tuhkalaatikon kautta johdettu pala-
misilma jäähdyttäisi arinaa ja pidentäisi arinan käyttöikää. Hanki tuhkaa varten metallista valmistettu, 
mieluimmin jalallinen astia.

• Tuhka-astiaa ei saa säilyttää palavien materiaalien läheisyydessä, koska poistetun tuhkan seassa saat-
taa olla palovaaran aiheuttavia, hehkuvia kekäleitä.

• Kiukaan savukanaviin kertynyt noki ja tuhka on poistettava määräajoin kiukaan keskimmäisessä savuka-
navassa sijaitsevan nuohousaukon kautta.

• Voimakkaan lämmönvaihtelun vuoksi kiuaskivet rapautuvat ja murenevat käytön aikana. Suositeltava 
kivien vaihtoväli on 1-3 vuotta, käytöstä riippuen. Vaihtaessasi löylykivet, poista samalla kivitilaan kertynyt 
kivijäte.

• Pyyhi kiuas pölystä ja liasta kostealla liinalla.

SAVUHORMI

• Savuhormi on nuohottava säännöllisesti, jotta hormissa säilyy hyvä veto.

          Wood Balance - kiukaan osat:
1. Tulipesän luukku (Luukun kätisyys on käännettävissä)
2. Tuhkalaatikko
3. Nuohousluukku 
4. Yläliitäntäaukko
5. Takaliitäntäaukko
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Malli 
Wood Balance 15 R* ja IR**
Wood Balance 20 R* ja IR**

Leveys
460
460

Syvyys
460

516,5

Korkeus
720
720

Malli 
Wood Balance 15 R*
WoodBalance 15 IR**
Wood Balance 20 R*
WoodBalance 20 IR**

Kivimäärä (kg)
50
40
60
50

Kevytsuojaus  
Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin voidaan pienentää puoleen yksinkertaisella ja neljäsosaan kak-
sinkertaisella kevytsuojauksella. 

Yksinkertainen kevytsuojaus (1x) voidaan tehdä vähintään 7 mm paksuisesta palamattomasta, kuituvah-
visteisesta sementtilevystä (mineriittilevy tms.) tai vähintään 1 mm vahvuisesta metallilevystä.

Kaksinkertainen kevytsuojaus (2x) voidaan tehdä kahdesta edellä mainitusta levystä.

Kiinnityspisteitä tulee olla riittävän tiheässä, jotta rakenne on tukeva.

Jätä vähintään 30 mm ilmarako suojattavan pinnan ja levyn/levyjen väliin.

Kevytsuojauksen tulee ulottua vähintään 600 mm kiukaan yläpuolelle.

Yksinkertaista kevytsuojausta vastaa vähintään 55 mm muuraus. Kaksinkertaista kevytsuojausta vastaa 
vähintään 110 mm muuraus. 

Muurauksen tulee olla reunoilta avoin ja vähintään 30 mm etäisyydellä suojattavasta pinnasta.

Kiukaan asentaminen
Kiukaan säätöjalkojen avulla voit asentaa kiukaan suoraan ja tukevasti kaltevallekin lattiapinnalle. Säätö-
alue on 0–30 mm. 

Kierrä säätöjalat valmiiksi alaspäin niin paljon, että pääset kiertämään niitä esim. kiintoavaimella, kun 
kiuas on paikallaan.

HUOM! Säätöjalat saattavat naarmuttaa lattiapintaa, jos kiuasta siirretään lattialla.
Kiukaan mitat (* = rei’itetty ulkovaippa ** = Ulkovaippa ilman rei’itystä) 

Kiukaan kivimäärä (* = rei’itetty ulkovaippa ** = Ulkovaippa ilman rei’itystä) 

600

A B

B

A
30

30
30A (min) B (min)

1x 500
2x 125

250
500

2x

1x
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Kiukaan liittäminen muurattuun savuhormiin takaliitäntäaukon kautta 
Tee palomuuriin reikä hormiliitäntää varten. Huomioi reiän korkeudessa mahdollisen lattiasuojauksen kor-
keus. Tee reikä hieman hormiliitäntäputkea suuremmaksi. Sopiva tiivistysrako liitäntäputken ympärillä on 
noin 10 mm. Hormireiän sisänurkat kannattaa pyöristää, jotta savukaasut pääsevät esteettä hormiin. 

Kiinnitä hormiliitäntäputki kiukaan takaliitäntäaukkoon. Varmista, että liitäntäputki on tiiviisti ja tukevasti kiin-
ni. Napauta tarvittaessa vasaralla.

Työnnä kiuas paikalleen. Älä työnnä hormiliitäntäputkea liian syvälle hormiin – hormi voi tukkeutua. Ly-
hennä putkea tarvittaessa. Tiivistä hormiliitäntäputki palomuurin reikään esim. tulenkestävällä mineraali-
villalla. Varmista hormiliitännän tiiviys ja lisää tarvittaessa tulenkestävää mineraalivillaa.

Kiukaan liittäminen muurattuun savuhormiin yläliitäntäaukon kautta 

Yläliitäntä on mahdollista toteuttaa suoralla, 45° tai 90° savuputkella. Siirrä peitelevy takaliitäntäaukkoon.

Kiinnitä hormiliitäntäputki kiukaan yläliitäntäaukkoon.

Varmista, että liitäntäputki on tiiviisti ja tukevasti kiinni.

Työnnä kiuas paikalleen. Älä työnnä hormiliitäntäputkea liian syvälle hormiin – hormi voi tukkeutua. Lyhen-
nä putkea tarvittaessa.

Tiivistä hormiliitäntäputki palomuurin aukkoon esim. tulenkestävällä mineraalivillalla. 

Varmista hormiliitännän tiiviys ja lisää tarvittaessa tulenkestävää mineraalivillaa.
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Suora 45° 90°
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