
 

 

 
 

Údržba a provoz dřevěných van, umyvadel a ochlazovacích kádí 
 

Dřevěné vany, umyvadla a ochlazovací kádě, které jsou dokončeny oleji a vosky, vyžadují mimo 
pravidelnou údržbu a obnovu povrchu, také vhodné umístění. 
 
Místnost, kde jsou dřevěné vany umístěny, musí mít stabilní vlhkost a teplotu. Dřevo změnami 
vlhkosti a teploty mění svoje fyzikální vlastnosti - rozměry a tyto změny mají přímý vliv na 
trvanlivost povrchové úpravy. Ve dřevě se mění napětí ve vláknech, dřevo se potom kroutí a 
praská. Mnohdy není ani prasklina vidět a právě i sebemenší trhlina se pak chová jako kapilára a 
nasává vodu pod nátěr. Výsledkem jsou potom barevné změny a hniloba, neboť nasátá voda se 
nemůže rychle odpařit. 
 
Dřevo je potřeba nechat vysychat neboť kontakt se vzduchem a vodou podporuje tvorbu hniloby. 
Pokud je vana umístěna v nevhodném prostředí (změny teploty, umístění v blízkosti topení, 
podlahové topení atd.), je potřeba volit jiné provedení povrchové úpravy např. pouze 
naolejování, kdy dřevo může dýchat a nedochází k hnití dřeva. Průvodním znakem jsou však 
barevné změny dřeva - zešednutí až z černání (zvláště dub), které však nemají vliv na pevnost. 
 
Správné zacházení a údržba podstatně prodlužuje životnost ochranného nátěru. Po použití je 
potřeba vanu očistit a osušit tak, aby nedocházelo k dlouhodobému vlivu vody na nátěr a dřevo. 
Zde je podstatný vliv použitých dezinfekčních prostředků. 
Pozor všechny prostředky, které obsahují chlór, jsou nevhodné. Z tohoto hlediska také chlór 
obsažený ve vodě - pokud zůstane voda ve vaně např. přes noc nebo i několik hodin bez 
vypuštění má podstatný vliv na životnost nátěru. Samozřejmě mohou nastat i další neznámé 
reakce lázně, zvláště pak pokud lázeň obsahuje kvasinky a vana není mezi lázněmi osušena. 
Bakterie rozrušují povrch vosků a ten musí být pravidelně obnovován.  
 
Údržba se skládá z očištění vany po každém použití nechlorovým přípravkem, opláchnutí čistou 
vodou a osušení vany. 
 
1x týdně je zapotřebí nechat vanu uschnout a ošetřit doporučeným přípravkem Horsemen 
Welness Care, který vhodným způsobem povrch vany vyčistí a ošetří. 
 
2x do roka je vhodné vanu nebo umyvadlo naolejovat Complex Strong.  
Přípravek nanášíme na suchý povrch hadříkem. 
 
Součástí dodávky van a kádí je balíček obsahující: 
přípravek Horsemen Welness Care a olej Complex Strong, zátku 
a sifon.  
 
Poznámka: Při montáži sifonu umísťujeme na spodní stranu mezi vanou a 
sifonem těsnící kroužek, ale spoj mezi horní stranou vany a sifonovým 
kroužkem těsníme vždy jen sanitárním silikonem. 
 
 
 
 

Věříme, že tyto rady a upozornění,  
budete brát na zřetel, a že Vám naše výrobky budou sloužit po několik generací. 


