Skötselråd spabad
Här följer några enkla tips för att hålla ditt spabads-vatten kristallklart:
1. Mät och justera PH-värdet till 7,2
2. Om du använder Aktivt Syre och klor: Lägg i en tablett aktivt syre per 1000 liter före bad och en
klortablett per 1000 liter vatten efter bad. Om du bara använder klor, se punkt 3.
3. Om du använder endast klor: Lägg i en tablett per 1000 liter vatten före bad och en tablett per 1000
liter vatten efter bad. Sätt igång massage pumpen/pumparna. Vänta ca 2 min innan ni går i och badar.
4. Utöver ovanstående instruktioner så rekommenderar vi att du utför en chockklorering (3 tabletter per
1000 liter för att uppnå ett klorvärde över 3,0 ppm) minst en gång per vecka. Detta för att säkerställa
ett helt bakteriefritt badvatten över tid. (Gäller för användning enligt både punkt 2 och 3)
5. Chockklorering görs alltid med locket av under minst en rengöringscykel (ca 20 minuter). Detta ökar
locket och kuddarnas livslängd avsevärt.
6. Obs! Aktivt Syre räcker endast i 4 timmar efter tillförsel, efter denna tid så måste mer tillföras om man
skall bada igen.
7. Tillsätt alltid kemikalier direkt i filterutrymmet!
8. Duscha alltid innan du badar i spabadet för att minimera behovet av syre/klor och minska risken för
bakterietillväxt.
9. Byt ditt vatten i spabadet ca två gånger per år (lämpligen höst/vår)
10. En gång per år bör rengöring av slangsystemet göras. Använd Poolkungens produkt Rena Rör. Följ
instruktionerna på förpackningen. OBS! Ta alltid bort nackkuddarna vid denna
behandling för att undvika missfärgning av kuddarna.
11. De flesta spabad i PoolKungens sortiment är utrustat med en UV-lampa som motverkar tillväxt av bakterier. Lampan måste bytas efter ett år. Prata med PoolKungen om inköp av
utbyteslampa. Andra spabad har ozonator som har samma uppgift som ovan. Eventuellt byte av denna
görs i samråd med Poolkungen.
12. SLUTLIGEN: Då alla har olika förutsättningar för att lyckas med sin vattenkvalitet så kan det förekomma avvikelser från våra rekommendationer för att uppnå bästa resultat. Att
experimentera lite är A och O gällande detta. Alla har olika vatten (kommunalt, brunn, bäck osv) på olika ställen i landet så vissa variationer kan förekomma. Badfrekvens och ursprunglig vattenkvalitet styr
hur du slutligen kommer fram till rätt recept.

