Snabbguide för vattenvård
Grattis du har bestämt dig för ett Swebad! Nu är nästa steg för dig att
läsa in dig på hur du tar hand om ditt spabad. För att Swebads garanti
ska gälla så behöver du använda rätt produkter.

Reningssystem
På alla spabad eller swimspa från Swebad
sitter det ett reningssystem, detta bidrar till
bibehållen vattenkvalitet mellan badtillfällena.
Swebads spabad och swimspa är utrustade med
UV-reningssystem eller ozon-reningssystem som
standardval, i vissa fall en kombination av båda.
Principen är densamma på båda systemen, allt
vatten som passerar förbi blir beskjutet av en
gasform (ozon) eller UV-strålar (UV-lampa).
Reningssystemen dödar bakterier och bioorganismer i vattnet.

Klor
Klor bör endast tillsättas efter bad, en överdosering av klor resulterar i onödigt slitage på
ditt spabad eller swimspa och dess delar. Följ
alltid instruktionerna på förpackningen.

swebad.se

Produkter som får användas till
ditt Swebad spabad/swimspa:
- Klor Granulat
- Rör Rent
- Filter Rent
- pH Höj
- pH Sänk
- Teststickor
- Alka Upp
- Skumdämpare
- Calcium Stabil

Klor behövs
endast efter
badtillfälle!
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Brom och klortabletter

pH- värde

Långtidsverkande brom- och klortabletter bör
inte användas i ditt spabad eller swimspa.
Dessa utsöndrar en hög koncentration av
kemikalier under en lång tid. Dessa behöver en
längre tid att verka, ett bad med lock stänger
inne de gaser som bildas av kemikalierna och
orsakar slitage på ditt spabad och lock.
Vid användning av långtidsverkande tabletter
gäller inte Swebads garantier.

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra
vattenkvalitet. Swebad rekomenderar ett pH-värde mellan 7.0-7.4, då är vattnet neutralt och
reningen i ditt bad fungerar som bäst.
Du bör mäta ditt spabads pH-värde
kontinuerligt, vid avvikelser använd våra
produkter pH Höj eller pH Sänk!

Rengöring
Swebad rekomenderar att du spolar badets
filter under rinnande vatten en gång i veckan.
En gång i månaden behövs en mer noggrann
rengöring av filtret med en produkt så som Filter
Rent. Detta för att få bort större partiklar som
hudavlagringar och hudfetter.
Vattnet bör i regel bytas 2-4 gånger per år.
Beroende på hur ofta ditt spabad används.
I samband med vattenbytet rekomenderas att
använda en produkt som Rör Rent. Produkten
rengör rören grundligt och motverkar lagringar
av biomaterial på insidan av slangsystemet.

Garantier
För att Swebads garantier ska gälla ska
rekomenderade skötselråd följas.
Framställaren av kemikalien ansvarar för att
instruktionen samt måttavgivelsen på burken/
förpackningen stämmer.
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