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Tuotepakkauksen sisältö:
 MX-SAUNAKAIVO 300 x 1 kpl
 Säiliöosan kokonaistilavuus 392 litraa
 Vesitilavuus n. 320 litraa
 Säiliön rei’itys 12 kpl 10 mm ja 24 kpl 6 mm
 Tuloyhde 75 mm
 315 mm hattu huoltoputkeen x 1 kpl
 Tuuletusputki 75 x 1000 mm x 1 kpl
 Tuuletusputken hattu 75 mm x 1 kpl

Käyttö:
MX-SAUNAKAIVO 300 on tarkoitettu kantovesillä (pumppuvedet) varustetun saunan pesuvesien imeyttämiseen maaperään.
Sijoittaminen tontilla:
Huomioi sijoittamisessa suojaetäisyydet: kaivon pohjasta pohjaveden ylimpään pintaan
vähintään 1 m ja rannasta etäisyys on vähintään 10 metriä.

Asentaminen:
Tuloviemärin korkeus säiliön pohjasta mitaten on vain 43 cm. Tarvittaessa voit asentaa
kaivon hyvinkin matalaan, vähintään n. 75 cm syvään ja enintään n. 115 cm syvään kaivantoon. Kaivantoa ympäröivän maaperän tulee olla vettä läpäisevää.
• Tasoita kaivannon pohja vaakasuoraan
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• Levitä pohjalle sepeliä tai salaojasoraa raekooltaan n. 8 – 16 mm
• Tasoita alusta
• Asenna SAUNAKAIVON vaakasuoraan
• Täytä kaivon ympärystäyttö sepelillä tai salaojasoralla n. 15 – 20 cm ylimmän reikärivin
yläpuolelle saakka ja n. 20 – 25 cm kaivon ympärille. Tiivistä täyttö noin 20 cm kerroksina.
• Kytke tuuletusputki säiliön päällä olevaan reikään ja kohdista se suoraan ylöspäin
• Kytke tuuletusputken päähän tuuletushattu
• Kytke viemäri kaivon tuloyhteeseen, 75 mm
• Lopputäytön voit suorittaa kaivannosta poistetulla maalla
• Varmistu, että täyttösepelissä ja lopputäyttömaassa ei ole 20 mm suurempia kiviä.
• Muotoile maanpinta saunakaivon kohdalta hieman koholleen sadevesien poisjohtamiseksi
• Tarvittaessa voit lyhentää huoltoputkea sahaamalla sen poikki tiheähampaisella sahalla
tai mikäli huoltoputkea pitää jatkaa, niin tee se 315 mm rumpuholkilla ja 315 mm rumpuputkella.
• Kiinnitä huoltoputken hattu 2 – 3 ruuvilla
Talvikäyttö:
• Mikäli käytät saunakaivoa talvella, niin huolehdi riittävästä routaeristyksestä jäätymisen
ehkäisemiseksi
• Jatka tarvittaessa tuuletusputkea niin, että se yltää lumirajan yläpuolelle.
• Käytön välillä, jäätymisen ehkäisemiseksi sulje tuuletusputken pään ilmavirtaus esim.
teipattavalla muovipussilla tai vaihda tuuletushatun sijaan umpitulppa talven ajaksi. Käytön
yhteydessä ilmavirtauksen este on poistettava.
Huolto:
• Tarkista saunakaivo vuosittain. Tyhjennä kaivo tarvittaessa roskista.
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