Brugsanvisning for regnvandstønde.
Nu har du modtaget din regnvandstønde og måske allerede fået hanen monteret – men inden brug bør du
læse denne vejledning så din regnvandstønde kan blive ved med at holde sig frisk.
1. En regnvandstønde fra Havehandel.dk er oprindeligt blevet brugt som vinfade i Spanien. Er det vigtigt for
dig, at ”bakterierne” som bruges til gæring af vinen fjernes, kan du behandle tønden med pool klor
granulat. Dette kan være aktuelt ved en mini-dam. Bakterierne og den slim som der kan dannes,
forsvinder helt automatisk efter et års tid – og er desuden ganske ufarlig for din have!

2. Vintønden er lavet af egetræ. Træ er et naturprodukt, som er følsom over for vejrets forandring og
fugtighed. Sørg derfor altid for at have en god mængde vand i tønden. Hvis det ikke regner i en lang
periode og har du tømt tønden, skal du fylde den med vand. Er tønden tom for vand, og står den i en
længere periode med solskin, tørrer træet og trækker sig sammen, således tønden vil være utæt når du
fylder den igen. Men bare roligt, træet udvider sig også når det gøres fugtigt igen – så tønden vil
automatisk blive tæt igen.

3. Skulle det ske at tønden forbliver utæt (dette sker meget sjældent), banker man de midterste stålbånd
mod hinanden således de strammes omkring tønden. Fyld tønden langsomt med vand. Lad vandhanen
dryppe hurtigt, så træet kan suge vandet til sig. Det kan tage et par dage med dryppende vandhane, for
at tønden bliver tæt igen.
4. Vintertid – vigtigt: Tønden skal tømmes for vand! Tømmer du ikke tønden for vand, udvider vandet sig
når det fryser, med kræfter nok til at kunne ødelægge låget eller bunden.
Lad den stå udendørs i haven, så tønden holdes fugtig. Den bedste placering er et skyggefuldt sted, så
den ikke for meget af direkte sol. Stil den gerne på to træklodser eller to fliser, så bunden har mulighed
for at få noget luft, og derved ikke kan rådne.

5. Vand fra en regnvandstønde må ikke drikkes.

Overholder du disse råd, vil tønden holde længe! Vi har flere eksempler på tønder, der er købt hos os, som
har holdt i over 10 år. 😊

Du kan finde videoer på produktsiden for regnvandstønden på Havehandel.dk hvis du ønsker at se mere.

