Checklistan
– så sköter och underhåller du ditt utomhusspa

Start och fyllning av karet för
första gången
• Anteckna hur många liter vatten du
fyller karet med: __________
• Tillsätt 50 ml SpaCare NoScale per 1000
l vatten medan spabadet fylls.
• När du har fått en tillräcklig vattennivå
startar du filtreringspumpen.
• Tillsätt 10–15 ml SpaCare Bright & Clear
per 1000 l vatten.
Balansera vattnet
(Se tabellen med idealvärden på sidan 5)
• Mät vattnets pH och justera med pH Up
eller pH Down.
• Mät alkaliniteten och justera med Alka
Up eller Alka Down.
• Om vattnet är mjukt justerar du
kalciumhårdheten med Calcium Up.
• Mät vattnets TDS-värde och anteckna
resultatet för senare användning:
__________ mg/l.

Tillsätt desinfektionsmedel
• För desinfektion med kloreffekt,
tillsätt SpaCare: SunWac 9, SunWac 12,
Minichlor eller TabTwenty.
• För klorfri desinfektion, använd SpaCare
Bromin och SpaChock.
Dagligt underhåll
• Låt filtret köra i minst två timmar varje
dag för att få bort partiklar och ämnen i
fast form.
• Testa vattnet och justera vid behov till
optimalt pH-värde.
Veckounderhåll
• Tillsätt 25 ml No Scale per 1000 l vatten.
• Tillsätt 10-15 ml Bright & Clear per
1000 l vatten.
• Kontrollera och justera till optimal
pH-nivå.
• Kontrollera att en eventuell ozon- eller
UV-lampa fungerar.
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Periodiskt underhåll
• Byt ut den smutsiga filterpatronen mot
en ny eller rengjord patron.
• Spola av den smutsiga patronen och
lägg den i rengöringsbad med en ny
blandning av Filter Cleaner, tills den ska
användas igen.
• Om det blir skum på vattenytan sprider
du ut lite Foam Down över området.
• Avkalka hela anläggningen med Descaler
om det bildas kalkbeläggningar i karet.
• Tillsätt Antigreen om det uppstår gröna
fläckar i karet.
• Rengör det dolda rörsystemet en eller två
gånger per år med BioFilm Cleaner.
• Byt eller späd ut vattnet när TDS-värdet
är 1000 mg/l högre än första gången du
fyllde karet.

