PORADENSKÉ FÓRUM - BAZÉNY - SAUNY - INFRASAUNY - ZASTŘEŠENÍ - KRBY - www.abc-bazeny-saun
Vytvořeno: 7 August, 2020, 02:12

Natírají se sauny?

Vložil Pavel Dostál - 21/09/2005 18:52
_____________________________________

Převzato z diskuse portálu http://www.abc-bazeny-sauny.cz
Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.1 25.01.04 čas: 21:13 Jára reagovat na příspěvek Chci se zeprat,
jestli se sauny muzou natrit nebo nalakovat? A pokud ano jakou barvu mi muzete doporucit. Dik Jaroslav
Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.2 26.01.04 čas: 09:20 Jirka reagovat na příspěvek Zvenku
můžete, ale vevnitř bývají nenatřené.
Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.3 26.01.04 čas: 09:22 Jirka reagovat na příspěvek Jeste jsem
zapoměl, měl byto řešit zákon tuším že to byl 364/2000 Sb. (alespoň u veřejných saun).
Název příspěvku: Natiraji se sauny? č.4 26.01.04 čas: 20:58 OPERÁTOR reagovat na příspěvek Opravil
bych předešlý příspěvek Jirky: je to vyhláška č. 464/2000Sb (celá je k dispozici v sekci download)
Výňatek je zde: 1) Prostor prohřívárny na jednu osobu musí být nejméně 2 m3. Výška prohřívárny musí
byt nejméně 210 cm. Prohřívárna musí být dobře tepelně izolována s parotěsnou zábranou. Použité
materiály v prohřívárně nesmějí tepelně degradovat. 2) Stěny i strop prohřívárny se obkládají dobře
absorbujícím vyschlým dřevem na povrchu obroušeném, bez smolných ložisek a suků. Dveře jsou
dřevěné, s dostatečně pevným rámem a izolací, se zaskleným okénkem, s dřevěným madlem z obou
stran a musí se otvírat ven. Dveře musí spolehlivě umožnit východ z prohřívárny. Dřevo nesmí být
impregnováno, napuštěno nebo nalakováno. 3) Prohřívárna musí být vybavena alespoň 2 stupni
dřevěných pryčen o šířce nejméně 0,5 m, přičemž nejvyšší stupeň musí být umístěn alespoň 120 cm od
stropu. Na osobu se počítá s 1 m délky plošiny. Sedací plochy musí být zhotoveny z latí
přišroubovaných zespodu nebo se zapuštěnými a zakolíkovanými hlavami šroubů. Jednotlivé díly plošin
musí být vyjímatelné, o maximální hmotnosti 15 kg. V prohřívárně nesmějí být žádné kovové předměty
nebo součástky, se kterými by mohla saunující se osoba přijít do styku. 4) Podlaha musí být z dobře
omyvatelných materiálů s protiskluzovou úpravou a vyspádována k odpadní gule. Gula se umístí mimo
prostor prohřívárny. 5) Saunové topidlo musí být zajištěno proti náhodnému dotyku saunujících se osob.
Přenos nadměrného sálavého tepla do prostoru musí být omezen konstrukcí kamen nebo vhodnými
kryty. U topidel na pevná či plynná paliva se do prostoru prohřívárny umis¶uje pouze tepelný výměník.
Komín musí být umístěn mimo prostor prohřívárny. 6) Prohřívárna musí být dostatečně větratelná, s
možností regulace podle přílohy č. 7. Prohřívárna musí být dostatečně osvětlena a opatřena nouzovým
osvětlením. Osvětlovací tělesa musí byt umístěna tak, aby nedošlo k ohrožení saunujících se osob.
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