
 

 

Dažniausiai užduodami klausimai ir pasitaikančios klaidos 
 

Dažniausiai daromos klaidos: 

- Kubilo pečius užkuriamas per anksti. T.y. nesulaukus kol vanduo pribėgs iki reikiamos ribos, 10 cm iki kubilo 
viršaus. 

- Vanduo iš kubilo išleidžiamas per anksti, dar nespėjus atvėsti krosnelei. 
- Šiltuoju sezonu medinių kubilų negalima palikti visai be vandens (10 cm turi visada likti) tam kad neperdžiūtų. 
- Vanduo negali būti paliekamas kubile prie minusinės temperatūros. 
- Vanduo turi būti išleistas iš krosnelės prie minusinės temparatūros. 

Kodėl laša iš kubilo vanduo? 

- Iš pradžių tai normalus procesas mediniam kubilam, kol medis nebūna išbrinkęs. Plačiau apie brinkinimo 
procesą skaityti NAUDOJIMO INSTRUKCIJOJE.  

Per kiek laiko kubile sušyla vanduo? 

- Vidutiniškai vanduo (2000 litrų) sušyla 8 °C per valandą. Priklausomai nuo oro temperatūros vanduo sušyla iki 
38 °C per 2-3 valandas šiltuoju sezonu, o per 4- 6 valandas šaltuoju sezonu. Nepamiršti naudoti dangtį, bei 
kas 30 min. Rekomenduotina pamaišyti vandenį kubile.  

- Krosnelė gali būti kūrenama kietu kuru: sausomis malkomis, briketais. Krosnelei naudokite tik sausą medieną. 
Anglį naudoti draudžiama. 

 
Medinis, plastikinis, ar stiklo pluošto kubilas? 
 
Pasirinkti ir nuspręsti turi pats žmogus, kuris jį prižiūrės. Reikia įvertinti savo laiką ir išlaidas. 
 

- Priežiūros ir valymo klausimu kubilai su plastiko ar stiklo pluošto įdėklu yra patogesni, reikalauja mažiau 
dėmesio, yra higieniškesni. Išvengiama brinkinimo procedūros. 

- Kubilams su stiklo pluoštu sunaudojama mažiau vandens. 
- Medinis kubilas natūraliausias, pasižymi savo gydomosiomis savybėmis kurias skleidžia natūralus medis, 

tačiau jo priežiūra ir valymas yra sudėtingesni. 
 
Vidinė ar išorinė krosnelė? 
 
Abi krosnelės yra geros, tik vidinė sumažins atsisėdimo vietos kubile, o išorinė užims vietą kieme. Klientas turi nuspręsti 
kas jam svarbiau ar gražiau. 

- Vidinė krosnelė su vidine pakura - malkos dedamos ir pečius valomas per viršų, tad yra tikimybė kad paklius 
pelenų į kubilo vidų. 

- Vidinė krosnelė su išorine pakura – malkos dedamos ir pečius valomas išorinėje kubilo pusėje. Patogiau prieiti, 
švarus vanduo. 

- Išorinė krosnelė – sutaupoma vietos kubilo viduje,  patogus priėjimas kūrenant. Aktualu rečiau naudojamose 
sodybose, kur išvažiuojant ilgesniam laikui krosnelę galima atjungti ir nunešti į saugią vietą. 

 
Koks paviršius tinkamas statyti lauko kubilą?  

Reikalingas lygus paviršius – tai gali būti lygi medinė terasa, betoninės trinkelės, sutankintas žvyras. Prieš įrengiant 
pagrindą kubilui statyti, būtina pagalvoti apie vandens nuotekas. Jei kubilas bus statomas ant trinkelių, betono, ar žvyro 
rekomenduojama patiesti 5 cm putų polistirolą (pamatinį). 

Kaip prižiūrėti (valyti) kubilą ir krosnelę? 

- Mediena yra natūralus produktas, tam kad išlaikyti reprezentatyvią išvaizdą rekomenduojama ją impregnuoti - 
alyvuoti - dažyti kartą per metus. 

- Plastikiniam ar stiklo pluošto kubilui valyti tinka įprastos priemonės skirtos vonios ar baseino valymui. 
- Mediniui kubilu valyti, venkite šiurkščių ir ėdžių valymo priemonių, valiklių turinčių chloro. 
- Krosnelę rekomenduojama valyti kas 3 – 5  kūrenimus, atitinkamai nuo prisikaupusio pelenų kiekio. 
- Nerekomenduotina plauti kubilo su aukšto vandens slėgio priemonėmis. 


