Jak dobrze użytkować beczkę kąpielowa ?
Pierwsze kroki po zakupie
Beczka jest nie malowana i nie bejcowana więc należy
-zabezpieczyć spód beczki , najlepiej substancją smoło-pochodną , jest tego wiele na rynku ,
dobrze żeby była rzadka to lepiej nam wsiąknie w dno i głębiej zabezpieczy dno.
( w środku niczym nie malujemy !!!! )
- z zewnątrz najlepiej na początek jest pomalować olejem do drewna , potem do wyboru albo
drewno- chron albo lakierobejca .
Pierwsze nalanie wody
- Podczas pierwszego nalania wody beczka doszczelnia się i drewno pęcznieje , dlatego
należy po paru godzinach od nalania poluźnić nakrętki w obejmach beczki o ok. 2 pełne
obroty
– bardzo ważne jest aby nie rozpalać w piecu podczas gdy piec nie jest jeszcze całkowicie
zalany wodą ( przebarwi się stal na ciemny kolor ) identyczna sytuacja jest wtedy gdy
spuścimy wodę z beczki a piec nie będzie do końca wygaszony może nawet dojść do
przepalenia beczki .
Rozpalanie pieca
- układamy podpałkę jak najbliżej kominowej części pieca (aby wywołać „cug” )
Nie nakładamy od razu pełnego wsadu , poczekajmy aż dobrze zapali się podpałka
Piec ładujemy do ok. ½- 2/3 wysokości lepiej żeby ogień był na dole niż na górze zaraz pod
przykrywą , zbyt mało wody w beczce oraz piec palący się na całej powierzchni może
uszkodzić beczkę .
- czyszczenie pieca polega na wybieraniu popiołu ( zwykłą szufelkę delikatnie podgiąć , co
ułatwi nam wyciąganie popiołu) , duże pokłady popiołu obniżają nam, sprawność grzewczą
pieca .
-czyścimy również kanały w piecu ( najlepiej szczotką drucianą ) częstość tego zabiegu
uzależniona jest od tego czym palimy .
Utrzymanie czystości wody
Graca woda w połączeniu z resztkami organicznymi ( naskórek , pyłki drewna )
doprowadza do rozwoju bakterii i grzybów .
Do domowego użytku wystarczy delikatne chlorowanie ( tabletki do basenów które uwalniają
chlor )
Ta metoda nie jest do końca skuteczna przy częstym korzystaniu z beczki np. w pensjonatach.
Polecam zastaw chemii basenowej z chlorem szokującym , a potem dbamy o wodę
identycznie jak w basenie ( Ph. itp. )
Polecam kupno filtra do basenu najlepiej piaskowego który najszybciej oczyści nam wodę ,
po filtrze dodać preparat do flokacji ( płyn ) który zwiąże nam najdrobniejsze frakcje , po
takim zabiegu mamy znowu krystaliczną wodę .

Ustawienie beczki w ogrodzie
Beczkę ustawiamy na legarach które od razu zabezpieczamy ,proponuje legary co 40-60 cm .
Z beczki spuszczamy wodę jak z wanny więc robimy delikatny stadek w stronę wypustu
wody może być 1-2 cm na całej długości legarów .

Bardzo ważne !!!!
Żeby utrzymać szczelność beczki musi być w niej cały czas woda, tak jak w
normalnym użytkowaniu ,
Zimą wystarczy 2-3 cm zalec dno beczki , nie zostawiajmy pełnej beczki na
zimę bo lód ją rozsadzi .

