Vandpleje & vedligeholdelse

FØRST SKAL VI HAVE BALANCERET VANDET !
• Fyld spaen med vand (gennem cylinder i filterboks)
• Opstart/vandskifte: 9 strøgne bærer Alka Down opløses i 1 liter vand, dette
hældes ud midt i spaén - uden at pumperne kører.
• Efter ca. 2 timer tændes for strømmen.
• *Chok klor vandet (fjerne Legionella) med Minichlor 2 - 3 x15ml
(15 ml pr. 1000 liter vand.) Klor skal være mellem 3,0 – 5,0
• *Alternativt kan vandet chok klores med SunWac 12 (6 - 8 tabletter pr. 1000
liter vand)
• Mål Alkaliteten – skal være mellem 80 – 120 mg/l.
Juster Alkaliteten med Alka Up (hvis den er for lav) eller Alka Down. Den vil
oftest være for høj.
• *Mål pH-værdien – skal være mellem 6,8 – 7,2. Juster med PH Down eller
PH Up.
• Kom altid 15ml Miniklor / Sunwac 12 sidste gang spaén bliver brugt daglig!!!
*= tilsættes i filterboks
UGENTLIG VEDLIGEHOLD for bedste vandkvalitet:
Test og juster Klor og Ph-værdi
10 ml Bright & Clear pr. 1000 liter (hvis vandet evt. er blevet lidt gråligt)
Hvis der ikke har været badet i ugens løb tilsættes 30 ml Minichlor eller Sunwac 12 4-6 stk pr. 1000
liter.
Hvis Spaén ikke anvendes gennem længere tid, er Bromin + en dispenser et perfekt valg, du beholder
den gode vandkvalitet, og oplever altid klart vand.
Foam Down - hvis der dannes skum, brug ca 30ml
Claryfier / Bright & Clear – hvis vandet er uklar, brug ca 30ml

Desinfektion
Vandkvaliteten i din spa, er ikke kun væsentlig i forhold til din egen sundhed.
Den har også stor indflydelse på hvor længe din spa kører problemfrit.
Der er mange måder at opnå en god vandkvalitet på, og der findes et utal af produkter, der lover at
hjælpe dig med dette.
Herunder er kun nogle generelle råd. For mere specifikke spørgsmål er du velkommen til at
kontakte os på 76 30 15 85.
Der er 4 ting du skal have styr på for at din spa kører optimalt, og at vandet altid er klart og rent:
1. Korrekt pH værdi. 7,2 - 7,5
2. Tilpas mængde desinfektion i vandet. 3 - 5
3. Alkaliten 80 - 120
4. Rene filtre.
1. pH værdi.
Det er væsentligt at din pH værdi altid ligger mellem 7,2 og 7,4.
pH værdien kan være meget forskellig fra område til område, men som regel er den for høj.
Hvis man ikke får styr på pH værdien, får man problemer med kalkaflejringer i spaen, varmelegeme,
pumper og filtre. Dette nedsætter levetiden væsentligt.
Problemet er som regel størst i forbindelse med nyfyldning af spaen.
I løbet af den første uge, har man som regel fået styr på det, og herefter reguleres kun ugentligt.
pH værdien hæves og sænkes med produkterne pH - og pH +, som købes i form af granulat.
pH værdien måles lettest med teststrips, der også måler indholdet af desinfektion m.v.
2. Desinfektion.
Der findes en lang række produkter til desinfektion af udendørs spabade, men man kan dele dem
op i 2 hovedgrupper.
Den klorholdige løsning eller den "klorfri" løsning.
Begge løsninger suppleres med spaens Ozonanlæg, der reducere behovet for desinfektionsmidler,
MEN på ingen måde erstatter disse.
Det fantastiske ved klor, er at det er effektivt, sikkert og økonomisk i brug.
Mange forbinder klor med lugten i svømmehaller m.v., men det er ikke nær så generende når vi
taler udespa.
Den klorfri (delvis) løsning kunne bestå af Hotspring Sølvioner, kombineret med tilsætning af
Oxyboks Klorfrit, eller Sunwac12. For at denne løsning er effektiv og sikker, skal man dog stadig
tilsætte en lille mængde klor en gang i ugen.
For begge metoder gælder det, at man kan måle værdierne af klor eller MPS med teststrips.
Dette bør ALTID gøres før man bruger spaen, for at sikre at vandkvaliteten er i top

Rene filtre
Hver gang man bader, tilføres badevandet i en udendørs spa en mængde biologisk materiale i form
af hudceller, kosmetik- og sæberester, insekter, blade, pollen m.v.
Dertil kommer de bindemidler, der er i den kemi man tilsætter.
Hvis dine filtre er beskidte eller slidte, hjælper det ikke meget at din spa filtrere 4 eller 24 timer i
døgnet, da filtrene ikke har den nødvendige kapacitet, til at fjerne skidtet fra vandet.
Derfor skal du med jævne mellemrum rense dine filtre med en Filter Cleaner, der fjerner kalk og
andet snavs.
Almindelige lamelfiltre har typisk en levetid på 1 år, hvorefter de bør skiftes ud.
Hotsprings Tri-X filtre har typisk en levetid på 3 år, og kan tilmed rengøres i opvaskemaskinen.
Derudover har de dobbelt så stor filteroverflade som alm. lamelfiltre.
Filtrene rengøres efter behov – typisk hver 4 – 6 uge.
Når filtrene bliver brunlige, er det ved at være tid til at få dem renset.
Dette gøres typisk ved at sætte dem i blød i en rensevæske der fjerner kalk og fedtrester.
Herefter skylles filteret meget grundigt i varmt vand.
Hotspring Tri-X filtre behandles med Instant Filtercleaner, og lægges derefter i opvaskemaskinen uden sæbe og uden eftertørring.
Hvis man følger ovenstående, og i øvrigt bruger spaen på fornuftig vis, kan man holde sit vand klart
og rent i 4-6 måneder af gangen uden de store anstrengelser.

Kalk.
Selvom man har godt styr på pH-værdien, sætter der sig løbende tynde kalkaflejringer rundt
omkring i din spa. På kort sigt har de ikke den store betydning, men efterhånden som aflejringerne
bliver kraftigere og kraftigere, kan de begynde at give problemer.
Det kan være i form af tilstoppet ozon, defekt varmelegeme, manglende tryk på massagen m.v.
Derfor anbefaler vi, at man 1 gang om året afkalker spaen og filtrene.
Afkalkning sker med et specielt produkt, der fjerner kalken uden at angribe spaens metaldele.
Det er vigtigt, at der ikke er aktiv klor i spaen, når der afkalkes, samt at vandet tømmes af spaen
efter afkalkning.

Cover & Kabinet
Du kan forlænge levetiden på dit spacover, ved jævnligt at vaske det i alm. sæbevand.
Efter afvaskning kan du påføre Hotspring Covershield, for at give coveret en pæn overflade, og
beskytte det mod UV stråler der nedbryder overfladen.
Coveret bliver tungere med tiden, da der opsamles kondensvand fra spaen i det.
Dette kan i nogle tilfælde begrænses, ved at tage coveret ud af overtrækket, og stille det til tørre på
en varm sommerdag, eller i et opvarmet rum.
Hvis man har problemer med lugtgener i spaen, kan det skyldes ”mug” eller meldug i coveret.
Dette kan begrænses, eller helt fjernes, ved at vaske coveret grundigt i klorvand i forbindelse med
at man tørre det ud.

Tømning og påfyldning.
Dit badevand skal altid være rent og desinficeret før badning.
Dette kan løses med filtrering og tilsætning af kemi, men af og til skal vandet skiftes.
Som hovedregel siger man at vandet bør skiftes ca. 2-3 gange årligt, alt efter vandkvalitet.
Dette afhænger dog af flere ting:
- hvor god er spaens filtrerings- og filtersystem
- hvor meget er spaen blevet brugt
- hvor omhyggelig har man været med hygiejnen
Hvis vandet bliver uklart, selvom filtrene er rene og pH værdien er OK, kan det være tid til at skifte
vandet, kan også være bedre regulering af klor, tager lidt længere tid.
Ved samme lejlighed er det en god ide at rengøre spaen indvendigt.
Dette gøres med milde rengøringsmidler f.eks. opvaskemiddel, og en blød svamp eller børste.
Vær dog opmærksom på at få skyllet alle sæberester ud, inden du fylder spaen igen.
En vådstøvsuger til kr. 6-800,- og kan være en stor hjælp.

Husk at slukke for strømmen inden du går igang, og husk at
fylde spaen op igen, ved at lægge vandslangen ned i rør i
filterboks. Derved undgår man luftlommer.
Ved samme lejlighed er det en god ide at sætte rene filtre i spaen, og hvis man har haft problemer
med alger e.l. kan man rense spaen, med en pipecleaner eller biofilm, inden man tømmer spaen.
Vi anbefaler at ved udskiftning af vand bør rør, dyser m.v. renses med Biofilm inden tømning.
Når spaen er fyldt igen, tilsluttes strømmen, og man sikre sig at pumper –
cirkulationspumpen køre problemfrit.
HUSK!!!!
- få din udespa forsikret under villa- eller indboforsikring
- tøm aldrig din spa om vinteren uden at få den frostsikret
- hold ekstra godt øje med din spa i perioder med hård frost
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