
Mahti-lauteen asennus- ja hoito-ohje 
 

VALMISTAJA: Warkop Oy, Nikkarintie 6, FIN-78870 Varkaus, Puh. 0400 855 801, sale@warkop.fi 

PAKETTI SISÄLTÄÄ: 
· Ylälauteet toteutettuna kolmesta 40x215 mm lankusta.  

o Kokonaissyvyys ~66 cm. 
· Alalauteet toteutettuna kahdesta 40x215 mm lankusta. 

o Kokonaissyvyys ~43 cm. 
· Asennuksessa tarvittavat kannattimet ja kiinnittimet 

LISÄOSINA HANKITTAVISSA:  
· Selkänoja toteutettuna kahdesta leveästä laudasta 

o Kuusessa 140 mm, muissa 125 mm   
· Kaide-elementti osina toteutettuna 80x80 phl-tolpasta  

o Pituus ja korkeus 1100 mm 
· 1-askelmainen jakkara 438x700x340 mm säätöjaloilla 

o saatavilla myös pituuksia: 800, 900, 1000, 1100, 1200 mm 

OHJE: 
1. Ruuvaa laudekannattimet vastakkaisin seiniin.  

 Kannattimen korot löydät leikkauskuvasta. 
 Laita vanerilaput laudekannattimen ja seinän väliin. 

2. Katkaise lauteet 15 mm lyhyemmäksi kuin seinä. 
 Lauteet on kasattu toisiinsa kiinni siderimoilla, jotka voi tarvittaessa siirtää ja kiinnittää uudelle paikalle 

laudetta.  
 Jätä sideriman ja lauteen reunaan vähintään 4 cm tilaa laudekannatinta varten. 

3. Nosta lauteet istuintasot paikoilleen.  
 Voit halutessasi ruuvata tasot kiinni kannattimiin. (Nämä kiinnitysruuvit eivät sisälly pakkaukseen) 

4. Katkaise kaiteen kansi ja vaakapuu sopivan mittaiseksi seinän puolelta (= se puoli, jossa ei ole porattuja reikiä) 
 Liitä tämän jälkeen vaakapuu ja kaiteen kansi kiinni kaiteen pystypuuhun poratappien ja esimerkiksi 

puuliiman avulla (Huom: Liima ei sisälly toimitukseen). 
5. Kiinnitä kaiteen vaakapuu ja kaiteen kansi asennuskehään ja ruuvaa kehä seinään. Lopuksi kaiteen pystypuu 

ruuvataan kiinni alalauteeseen.  
 Ruuvaus tapahtuu alalauteen puolelta, jotta ruuvit eivät jää näkyviin. 

6. Ruuvaa selkänoja siderimojen läpi sopivaan korkoon. Tee esireikä, jotta rimat eivät halkea. 
7. Kasaa jakkara: 

 Nosta jakkara jalat sopivalle paikalle ja ruuvaa ne siderimojen läpi paikoilleen 
8. Sauna on kylpyvalmis mutta tutustu lauteen hoito-ohjeeseen. 

 
VINKKI: Mahtilauteita voit täydentää esimerkiksi lisälankuilla, tolpilla tai suomilaude-ritilöillä 
 
 
 

Kaiteen kansi 

Kaiteen vaakapuu 

Kaiteen pystypuu 

Kaiteen asennuskehä 



Mahti-lauteen asennus- ja hoito-ohje 
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Kiitos että valitsit Suomessa valmistetut saunan lauteet!  

Tämän ohjeen avulla pidät lauteet hyvässä kunnossa ja jatkat niiden käyttöikää. 

 

OHJE:  
 

Lauteisiin kannattaa tehdä hionta ja parafiiniöljykäsittely ennen saunomisen aloittamista tai viimeistään noin neljän käyttökerran jälkeen. Näin saat aikaan 
sileän ja vettä hylkivän pinnan. Hionta ei ole pakollinen mutta se avaa puiden syyt vastaanottamaan öljyä ja näin öljykäsittelyn vaikutus kestää 
pidempään. Lauteiden käsittely kannattaa uusia säännöllisin väliajoin. Suosittelemme tekemään käsittelyn 1-4 kertaa vuodessa riippuen 
saunomistottumuksista. 
 
Pidä huolta lauteiden puhtaudesta ja saunan ilmanvaihdosta. Lauteiden pitää päästä kuivumaan saunomiskertojen välissä, jolloin ne eivät toimi hyvänä 
kasvupohjana sienikasvustolle. Pitkäaikainen kosteus tummuttaa luontaisesti puupintoja minkä vuoksi on suotavaa, että kiuas on päällä 15-30 minuuttia 
saunomiskerran jälkeen. Myös lauteiden istuinosat on hyvä nostaa saunomisen jälkeen pystyyn.  
 
Lauteet kannattaa pestä käytöstä riippuen vähintään 2 kertaa vuodessa. Pesussa voidaan käyttää mietoja puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehmeää 
harjaa. Pesun jälkeen kannattaa huolehtia saunan ilmanvaihdosta, jotta lauteet kuivuvat tehokkaasti. Vältä kuitenkin liian nopeaa kuivumista, jottei puu 
tämän takia halkeaisi. Saunan peseminen jokaisen käyttökerran jälkeen ei ole suotavaa tummumisen ja halkeamisen vuoksi.  

 

NÄIN PIDENNÄT LAUTEESI KÄYTTÖIKÄÄ: 
 

 käsittele lauteet parafiiniöljyllä 1-4 kertaa vuodessa 

 käytä saunoessasi laudeliinoja 

 älä läträä veden kanssa 

 vältä lian kulkeutumista saunaan esim. jalkojen mukana 

 tyhjennä vesiastiat saunomisen jälkeen ja laita ne kuivumaan saunan ulkopuolelle 

 pidä kiuasta päällä saunomisen jälkeen 

 nosta lauteen istuinosat pystyyn kuivumaan saunomisen jälkeen 

 vältä pyykkien kuivaamista saunassa tai viereisessä kodinhoitohuoneessa 

 huolehdi saunan ilmanvaihdosta pitämällä venttiilit ohjeiden mukaisesti auki 

 
 

 

 

 


