AITOKIUKAAN
LÄMMITYSOHJE
(KERTALÄMMITTEINEN)

Aitokiukaan (AK) lämmitysohje

Yleistä
•

Tarkista ja tarvittaessa tyhjennä tuhkapesä aina ennen lämmitystä.

•

Tarkista, että arinan ilmaraot ovat auki. Arina vääntyy jos se ei saa
jäähdytysilmaa.

•

Käytä lämmitykseen ehdottomasti kuivaa koivupuuta (mielellään
vähätuohista).

•

Koivulla saat lämmöt riittävän korkeiksi ja kuiva puu nokeaa vähemmän.

•

Valitse puun pituus AK – kiukaan (halkaisijan) mukaan, sen on oltava n.15
cm lyhyempi kuin tulipesä.

•

Käytä halottuja puita, n. 5 - 10 cm halkaisija ja sytytä esim. sytytyspaloilla
kasan päältä.

•

Isoissa AK - kiukaissa voi käyttää 10 - 15 cm halkaisijalla olevaa puuta.

•

Ennen puiden lisäystä tasaa vanha hiillos ja palavat puut tasaiseksi patjaksi
tulipesässä.

•

Lisää puita "helläkätisesti", älä heitä tulipesään kovalla voimalla (takatiilet
voivat halkeilla).

•

Lämmityksen aikana ja löylykunnossa kiukaan suuluukku, tuhkalaatikko ja
metalliosat ovat erittäin kuumia! Käytä suojana hitsaushanskoja tai
vastaavia palosuojattuja käsineitä.

Narvi Oy - Yrittäjäntie 14, 27230 LAPPI
Puhelin 0207 416 740

www.narvi.fi

AITOKIUKAAN
LÄMMITYSOHJE
(KERTALÄMMITTEINEN)

Lämmittäminen
1. Avaa savupellin side ja savupelti kiukaasta (mahd. myös
piipusta), sulje savupellin side.
2. Lataa puut tulipesään, jätä pesään n.1/3 kaasuuntumistilaa,
sytytä puut (vältä paperia).
3. Katso, että palaminen saa riittävästi paloilmaa,
tuhkalaatikko n. 3 - 5 cm raollaan.
4. Liekin pitää olla "iloinen lepattava", vältä liian kovaa vetoa
tai huonoa vetoa.
5. Kiuas on riittävän kuuma kun ylimmätkin kivet alkaa olla
punahehkuisia alapinnaltaan.
6. Polta hiillos pois, voit lopussa lisätä paloilmaa jotta hiillos
palaa nopeammin.
7. Anna kiukaan hetki tekeytyä.
8. Poista tuhka ja loppu hiillos (myös arinalta). Käytä
palamatonta kannellista tuhka-astiaa, älä jätä astiaa
palavalle alustalle esim. terassi!
9. Heitä häkälöylyä eri puolille kivitilaa, sulje löylyluukku aina
heittojen välissä. Tällöin tuhka ja noki poistuvat kivistä. Varo
kuumaa vesihöyryä ja roiskuvia vesipisaroita!
10. Sulje kiukaan savupelti ja savupellin side.
11. Tuuleta saunahuone mahdollisuuksiesi mukaan.
12. Anna kiukaan tekeytyä reilummin (yli 1/2h) jos aikasi riittää.
13. Saunoessasi aseta löylyluukku palamattomalle alustalle,
luukku on tulikuuma!
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14. NAUTI AK-kiukaan mahtavista löylyistä! Sauno pitkään ja
nauttien yksin tai porukassa.

Vinkki lämmitysajasta
•

Suunnittele kiukaan lämmitys sen ajan mukaan, milloin haluat saunoa. Aito
AK - kiukaan voit lämmittää jopa iltapäivällä, kun haluat saunoa illalla.

•

On hyvä antaa löylyn tekeytyä lämmittämisen ja saunomisen välissä. Kiuas
antaa makoisat löylyt usean tunnin ajan lämmittämisen jälkeen vailla
lisälämmittämisen huolta.

•

Kertalämmitteisen kiukaan lämmittäminen on osa nautintoa joten älä
hätäile.

Muuta tärkeää
•

Opeta kiukaan lämmittäminen myös muille kiukaan piirissä oleville
henkilöille, jotta sen käyttö on turvallista (häkälöylyt ym).

•

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät AK -kiukaan käyttöoppaasta.

•

Henkilöt jotka osaavat hyödyntää hiilloksen tehokasta lämpöarvoa
turvallisesti voivat toimia "vanhan kaavan mukaisesti" taitonsa puitteissa.
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