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Börja med skötseln av ditt spabad så snart vattnet är påfyllt. Ob-
servera att alla doseringsanvisningar är medelvärden som man 
eventuellt måste anpassa något till de egna uppmätta värdena. 
Vi rekommenderar att ni byter vatten i spabadet ungefär var 3:e 
till 4:e månad. Rengör rören varje gång du byter vatten. Iakttag 
följande ordningsföljd.

Bada säkert. Bada skönt.
Ett bad måste skötas om. 

Kraven på skötsel av spabad och badtunna skiljer sig något. 
Ett spabad är vanligtvis utrustat med filter, cirkulationspump, 
värme- och massagesystem. Vattnet är kvar i badet och byts ut 
ungefär var 3:e till 4:e månad. För att hålla vattnet rent och klart 
måste det skötas regelbundet. Spabadet själv behöver också 
skötsel för att upplevelsen ska bli trygg och skön. Tänk på att 
även rengöra rören varje gång du byter vatten. Chemoforms 
produkter gör det lätt att sköta ditt spabadsvatten. 

En badtunna består av trä och vattnet blir uppvärmt bara när 
den tas i bruk. Efteråt behöver vattnet desinficeras. Kvarvarande 
vatten behöver också skötas över tid, även om desinfektionsbe-
hovet är mycket mindre när vattnet är kallt. Dessutom ger den 
ojämna träytan ett extra bra fäste för alger och bakterier. För att 
sköta vattnet i en badtunna rekommenderar vi våra spapro-
dukter för test, vattenbalans och desinfektion. Även behand-
lingsschemat liknar det för spabad. Oftast är badtunnor inte 
utrustade med filter och cirkulationspump. I så fall byts vattnet 
ut efter varje användning, men för att förhindra att träet torkar 
ut ska tunnan inte stå tom över längre tid. Tänk på att stående 
vatten alltid har ett visst desinfektionsbehov för att förhindra 
tillväxt av alger och bakterier.

Innehållsförteckning 



Spa och badtunna 

1. Test

Börja alltid med att testa dina vattenvärden. Du testar alltid 
pH-värdet och desinfektionsvärdet, dvs klor, brom eller aktivt 
syre-värdet beroende av vilken desinfektion du använder dig av. 
Vi rekommenderar att också testa alkalinitetsvärdet regelbundet i 
ett spabad. Hur ofta man måste testa beror på hur ofta spabadet 
används. Vi rekommenderar dock att testa vattenvärdena i 
spabadet minst två gånger i veckan.

Översiktstabell över idealiska vattenvärden 

Vattenbalans 

Idealiskt pH-värde: 7,0 – 7,4

Idealiskt alkalinitetsvärde: 80 - 120 mg/l (ppm)

Idealisk hårdhet: 150 - 250 mg/l (ppm)

Desinfektion 

Idealiskt klor-värde: 1,0 - 3,0 mg/l (ppm) 
om du använder klor

Idealiskt O2-värde: 5,0 – 8,0 mg/l  
(2 timmar efter dosering)  
om du använder aktivt syre  
(Spa Shock)

Idealiskt brom-värde: 2,0 - 3,0 mg/l (ppm) 
om du använder brom

 
Observera: De idealvärden som rekommenderas i europa avviker 
från de amerikanska riktvärdena (NSPI Standards). 
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Spa och badtunna 

1. Test

Teststickor 

Användning: Undvik att ta på teststickans 
testdel. Doppa snabbt ned teststickan i vattnet 
ca 30 cm under ytan. Håll stickan ca 10 

sekunder i spavattnet. Skaka inte av vattnet från teststickan. 
Vänta 15 sekunder och jämför sedan teststickans färgvärden 
med färgskalan på etiketten. Förslut burken genast efter det att 
teststickan har tagits ur. Observera: Vid ett alkalinitetsvärde under 
80 mg/l kan färgjämförelsen uppvisa ett för lågt pH-värde. Ställ 
i så fall först in alkaliniteten med Spa Alkalinity Up och testa 
därefter vattenvärdena på nytt.

Mini Tester 

Användning: Fyll teströren med vatten. Lägg 
en DPD1 tablett (DPD4 tablett om du använder 
aktivt syre) i därför avsedd kammare. Lägg en 

PhenolRed tablett i kammaren vid sidan av pH-skalan. Undvik 
att ta på tabletterna. Vänta tills dess att tabletterna lösts upp. 
Jamför därefter vattenfärgen med färgen på skalan. 

För användning av AquaChek Trutester hänvisar vi till  
medföljande instruktionsblad eller till www.chemoform.se. 

Observera: Har du alltför höga klorvärden (över 6 ppm) ser man 
färgutslagen bara i några sekunder. Sedan bleknar de. Om du 
misstänkar att du har alltför höga klorvärden eller observerar 
att färgen bleknar, gör följande: Tunna ut vattnet och testa om. 
Får du ett färgutslag nu är dina klorvärden alltför höga för att 
bada. Vänta tills dess att klorvärdena har gått ner eller använd 
DELPHIN AntiKlor (se också 3. Desinfektion).
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pH-värdet 

Idealiskt pH-värde: 7,0 - 7,4

Det är absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger 
inom idealområdet 7,0 – 7,4 eftersom detta påverkar vattnets alla 
faktorer. Ett för högt pH-värde förorsakar hud- och ögonbesvär 
samt kalkutfällningar, ett för lågt pH-värde förorsakar korrosion 
på metalliska delar.

Spa pH Minus 

Dosering och användning: Ligger pH-värdet i 
spabadets vatten över 7,4 måste detta sänkas. 
15 g (ca. 2 teskedar) sänker pH-värdet i 1000 l  

vatten ca 0,2 enheter. Hårt vatten behöver mer, mjukt vatten 
mindre Spa pH Minus. Sänk värdet i små steg och kontrollera 
värdet emellanåt efter resp. ca 30 min med hjälp av testset. 
Lös först upp Spa pH Minus i en hink med vatten. Häll sedan 
långsamt i vattnet utmed karets kant. Tillsätt inte i närheten av 
metalldelar. Använd inte samma tesked för livsmedel.

Spa pH Plus 

Dosering och användning: Ligger pH-värdet i 
spabadets vatten under 7,0 måste detta höjas. 
15 g (ca. 2 teskedar) höjer pH-värdet i 1000 l 

vatten ca 0,2 enheter. Hårt vatten behöver mindre Spa pH Plus, 
mjukt vatten mer Spa pH Plus. Höj värdet i små steg och kontrol-
lera värdet emellanåt efter resp. ca 30 min med hjälp av testset. 
Lös först upp Spa pH Plus i en hink med vatten. Häll sedan 
långsamt i vattnet utmed karets kant. Tillsätt inte i närheten av 
metalldelar. Använd inte samma tesked för livsmedel.

Observera: Ett kraftigt växlande pH-värde, vilket leder till problem 
vid inställning av pH-värdet, kan bero på en för låg alkalinitet. 
Se nedan. 

Alkalinitet

Idealiskt alkalinitetsvärde: 80 - 120 mg/l (ppm)
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Spa och badtunna 

2. Vattenbalans



Speciellt i spabad är det svårt att ställa in pH-värdet. pH-värdet 
varierar ofta mycket kraftigt när man tillsätter ett pH-korrektur-
medel. För det mesta är ett för lågt alkalinitetsvärde orsak till 
de stora variationerna i pH-värdet. Genom att höja alkaliniteten 
med Spa Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet vilket underlättar 
inställningen av pH-värdet. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger 
mellan 80 – 120 ppm.

Spa Alkalinity Up 

Alkaliniteten hjälper dig att hålla pH-värdet 
stabilt i spabadsvattnet.. Dosering: För att höja 
alkaliniteten med 10 ppm tillsätt 20 gram Spa 

Alkalinity Up per 1000 l vatten. Fördela den angivna mängden 
av Spa Alkalinity Up i  vattnet. Testa alkaliniteten efter 30 min. 
Vid behov dosera igen. 

Hårdhet 

Idealisk hårdhet: 150 - 250 mg/l (ppm) 

Regionala vattenförsörjningen kan ge mer information om 
värdet i ditt vatten. Alternativt kan Teststickor AquaChek 7 in 1 
användas (2306767AC).

Ytterligare ett problem är vattnets hårdhetsgrad. Vatten med 
mycket låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metall-
delar korroderar eller ytan angrips. Vattnets hårdhet bestäms 
huvudsakligen av mineraler som kalcium och magnesium. Spa 
Hardness Up tillför kalcium i vattnet och höjer på så vis hård-
hetsgraden och garanterar en jämn hårdhetsnivå i vattnet.

Att vattnet är för hårt förekommer bara i få regioner i Sverige,  
t ex i delar av Gotland och Skåne. I så fall behövs Spa Kalksta-
bilisator som sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis 
utfällningar och avlagringar. Mer information om för hårt vatten 
och Spa Kalkstabilisator finns nedan (se 5. Specialprodukter).

Spa Hardness Up 

För att göra ditt vatten mer skonsamt mot både 
dig och komponenterna i spabadet, tillsätt Spa 
Hardness Up. Med rätt hårdhet i vattnet får 

du en optimal badupplevelse. Dosering: För att höja hårdheten 
med 10 ppm, tillsätt 10 gram Spa Hardness Up per 1000 l vatten. 
Fördela den angivna mängden av Spa Hardness Up i vattnet. 
Testa hårdheten efter 30 min. Vid behov dosera igen.
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Spa och badtunna 

3. Desinfektion

Små smutspartiklar, mikrober och bakterier förs med ner i spaba-
det av de badande och även ur omgivningen runt badet.
För att motverka att bakterier förökar sig måste man desinficera 
spabadsvattnet på ett varaktigt vis och ta död på mikroorganis-
mer. Kraven på desinfektion av spabadsvattnet är höga. Kan 
en noggrann desinfektion inte genomföras kan bakterier och 
mikrober förorsaka hud-, öron- eller urinvägsinfektioner. Samti-
digt stiger risken för legioneller, en typ av bakterier som tas upp 
via t ex vattenånga eller ytterst små vattendroppar och som kan 
utlösa legionärssjukan. Legioneller fastnar gärna i det slemmiga 
smutsskikt som bildas i rören om desinfektionen inte är tillräck-
lig. Desinfektionen görs med olika metoder som är baserade på 
klor, aktivt syre eller brom.

Desinfektion baserad på klor

Idealiskt klor-värde: 1,0 - 3,0 mg/l (ppm)

Vid en desinfektion på klorbasis bör klorhalten alltid ligga inom 
området 1,0 – 3,0 mg/l (ppm). Här används Spa Klor eller Spa 
Quick Tabs 20g. Spa Klor Tabs 20g är perfekt för spabadet som 
inte är i bruk regelbundet (bevarar en viss desinfektion en 
längra tid i spabadet).

Vid nypåfyllning eller vattenbyte genomförs alltid en chock-
klorering. Likaså genomförs en chockklorering om vattnet blir 
grumligt, färgat, skummar eller luktar (se också problemlösaren 
på sid 15). Chockklorering betyder att man tillför en högre klor-
dosering. På det viset får man en mer genomgripande rengöring. 
Det är nödvändigt att regelbundet säkerställa att inte smuts eller 
mikroorganismer byggs upp i vattnet.

Observera att desinfektion alltid följer efter  testning och inställningen 
av pH-värdet. Om det är fel pH-värde fungerar inte klormedlet.

Klorvärdet får inte överstiga det rekommenderade området. Visar 
testresultaten att klorvärdet är för högt finns det tre alternativ. 
Snabbast och enklast sänker man värdet genom att tillföra DEL-
PHIN Antiklor som avlägsnar överskottsklor i vattnet. Alternativt 
kan vattnet eller delar av vattnet bytas ut. Det tredje alternati-
vet är att vänta. I så fall bör värdet bara ligga något över det 
rekommenderade och poolen får förstås inte användas innan 
klorvärdet har gått ner.
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Spa och badtunna 

3. Desinfektion

Spa Klor* 
Dosering: Vid chockklorering och efter vatten-
byte: tillsätt 2-3 tsk per 1000 l vatten. Efter var-
je bad: Chockklorera med följande dosering:  
1 tsk per person och timme och 1000 l vatten. 

Vänta 6 timmar med att bada efter en chockklorering, mät för 
säkerhets skull klorvärdet. Om spabadet inte används på ett tag: 
tillsätt 3-6 tsk per vecka (om du reser bort en längre tid: använd 
Spa Klor Tabs 20g eller Spa Brom Tabs 20g i en doseringsflottör).
Användning: Lös först upp Spa Klor i en hink med vatten. Häll 
sedan långsamt lösningen i vattnet längs med spabadskanten. 
Använd inte samma tesked för livsmedel.

Spa Quick Tabs 20g* 

Dosering: Vid chockklorering och efter 
vattenbyte: tillsätt 1 tablett per 1000 l vatten. 
Efter varje bad: Chockklorera med 1 tablett per 

1000 l vatten. Vänta 6 timmar med att bada efter en chock-
klorering, mät för säkerhets skull klorvärdet. Om spabadet inte 
används på ett tag: tillsätt 1 – 2 tabletter per vecka (om du reser 
bort en längre tid: använd Spa Klor Tabs 20g eller Spa Brom 
Tabs 20g i en doseringsflottör).
Användning: Lös först upp Spa Quick Tabs 20g i en hink med 
vatten. Häll sedan långsamt lösningen i vattnet längs med 
spabadskanten.

Spa Klor Tabs 20g* 

Dosering: För långtidsdesinfektion: tillsätt 1 – 5 
tabletter i en doseringsflottör (Spa klor/brom 
doseringsflottör), ställ öppningen i flottören 

så att det strömmar in tillräckligt med vatten i den för att på så 
vis frigöra tillräckligt med klor i vattnet tills önskade värden har 
uppnåtts. Doseringsflottören fylls med nya tabletter vid behov. Ta 
alltid ut flottören när det badas. Utöver långtidsdesinfektionen 
bör det genomföras en chockbehandling med Spa Klor regel-
bundet och minst varannan vecka.

*  Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid  
etiketten och produktionsinformationen före användning.
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Spa och badtunna 

3. Desinfektion

Desinfektion baserad på aktivt syre 

Idealiskt aktivt syre (O2)-värde: 5,0 – 8,0 mg/l  
(2 timmar efter dosering)

Metoden med aktivt syre används gärna som alternativ till klor, 
speciellt om man är klorallergiker eller vill undvika klorlukt. Che-
moform rekommenderar att man använder produkter med aktivt 
syre som bas i kombination med en aktivator. Spa Shock resp. 
Spa Shock Tabs 20g tillsammans med Spa Algifix. Det idealiska 
värdet av aktivt syre uppgår till 5 – 8 mg/l (ppm) (ca 2 timmar 
efter dosering) för det aktivt syre som Chemoform använder.
Utöver en grunddesinfektion med aktivt syre bör man genomföra 
en chockbehandling varannan vecka med Spa Klor.

Spa Shock* 

Dosering: Vid nypåfyllnad eller vid omställning 
till aktivt syre-system doserar man 20 g (ca 4 
teskedar) per 1000 l vatten. Tillsätt efter varje 

användning av spabadet likaså 20 g (ca 4 teskedar) per 1000 l vat-
ten. Ca 6 timmar efter en chockbehandling kan man åter använda 
spabadet. För ständig desinfektion vid icke-användande doserar 
man 20 – 40 g (ca 4-8 teskedar) i veckan per 1000 l vatten. 
Användning: Lös först upp Spa Shock i en hink med vatten. Häll 
sedan långsamt i längs med karets kant. Använd inte samma 
tesked för livsmedel.

Spa Shock Tabs 20g* 

Dosering: Vid nypåfyllnad eller vid omställning 
till aktivt syre-system doserar man 1 tablett 
Spa Shock per 1000 l vatten. Tillsätt efter varje 

användning av spabadet likaså 1 tablett Spa Shock per 1000 l 
vatten. Ca 6 timmar efter en chockbehandling kan man åter an-
vända spabadet. För ständig desinfektion vid icke-användande 
doserar man 1 - 2 tabletter i veckan per 1000 l vatten. 
Användning: Lös först upp Spa Shock Tabs 20g i en hink med 
vatten. Häll sedan långsamt i längs med karets kant. 
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Spa och badtunna 

3. Desinfektion

Spa Algifix* 

För att kunna garantera en hygienisk säker 
vattenkvalitet är det absolut nödvändigt att 
hålla badet algfritt. Spa Algifix hämmar

bildandet av alger. Spa Algifix används i kombination med Spa 
Shock och Spa Brom Tabs 20g. Det verkar som en aktivator och 
ökar desinfektionens effektivitet betydligt.
Dosering: Vid nypåfyllnad doserar man 30 ml per 1000 l 
spabadvatten. För efterdosering tillsätter man 20 ml per 1000 l 
badvatten var 14:e dag. Användning: Häll långsamt Spa Algifix i 
vattnet längs med karets kant.

Desinfektion baserad på brom

Idealiskt brom-värde: 2,0 - 3,0 mg/l (ppm)

Brom är ytterligare en desinfektionsmöjlighet. Även Spa Brom 
Tabs 20g förfogar över en hög desinfektionskraft och är luktfri. 
Liksom aktivt syre används Spa Brom Tabs 20g i kombination 
med Spa Algifix. Det idealiska bromvärdet är 2 – 3 mg/l (ppm).

Utöver en grunddesinfektion med brom bör man genomföra en 
chockbehandling varannan vecka med Spa Shock eller Spa Klor.

Spa Brom Tabs 20g* 

Dosering: För långtidsdesinfektion: tillsätt 1 – 5 
tabletter i en doseringsflottör (Spa klor/brom 
doseringsflottör), ställ öppningen i flottören så 

att det strömmar in tillräckligt med vatten i den för att på så vis 
frigöra tillräckligt med brom i vattnet tills önskade värden har 
uppnåtts. Doseringsflottören fylles med nya tabletter vid behov. 
Ta alltid ut flottören när det badas. Utöver långtidsdesinfektionen 
bör det genomföras en chockbehandling med Spa Shock eller 
Spa Klor regelbundet och minst varannan vecka.

*  Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid  
etiketten och produktionsinformationen före användning.
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Spa Filter Cleaner 

Kalk, organiska partiklar, hud- och oljerester och annan smuts 
fastnar i filtret. Genom att rengöra filtret regelbundet med Spa 
Filter Cleaner, ökar du förutsättningarna för en optimal vatten-
kvalitet. Användning: Patronfilter: Ta ut patronen / patronerna från  
filterhuset och spreja på Spa Filter Cleaner från topp till botten. 
Låt Spa Filter Cleaner verka i minst 5 minuter. När skummet har 
lagt sig, skölj av patronen/patronerna grundligt med kraftig vat-
tenstråle. Ett patronfilter till spabad bör rengöras minst 1 – 2 ggr 
per månad.

Spa Pipe Cleaner 

Rörsystemet i spabad behöver rengöras 
regelbundet för att förhindra bakterietillväxt i 
beläggningen som bildas i rören. Framför allt 

legionellabakterien är farlig. Beläggning i rören försämrar även 
spabadets funktion. Spa Pipe Cleaner avlägsnar detta biologiska 
skikt och rengör rörsystemet.
Rengör rören vid varje vattenbyte som görs efter 3 till 4 månader. 
Spabadet ska vara helt fyllt med vatten. Tillsätt 0,5 l Spa Pipe 
Cleaner per 1000 l vatten i bräddavloppet, avlägsna filtret om 
möjligt. Kör vattensystemet i 10 minuter. Stäng sedan av, tappa 
ur vattnet och skölj av spabadet. Vid nytapping med färskt 
vatten: Chockbehandla med Spa Klor eller Spa Shock.

Spa Cleaner 

Rengöringsmedel för spa- och bubbelbadkar. I 
spa- och bubbelbad bildas det ofta en fettrand 
i vattenkanten. Använd Spa Cleaner för att 

ta bort den randen. Använd rengöringsmedlet koncentrerat om 
karet är mycket smutsig. Späd annars med vatten upp till 1:30. 
Applicera med en svamp eller trasa och låt medlet verka en kort 
stund innan du sköljer med vatten. På lackade och kromade ytor 
samt föremål av lättmetall: testa först på ett dolt ställe. Låt inte 
produkten bli över 30°C varm.

Spa och badtunna 

4. Rengöring
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Spa Foam Fighter 

I spabadet uppstår ofta en lätt skumbildning på vattnet. Spa 
Foam Fighter sprejas direkt på skummet och löser upp det. Vid 
ständig och kraftig skumbildning rekommenderar vi dessutom 
att tillsätta färskt vatten. För att undvika skumbildning bör 
man inte använda skummande algicider eller tensidhaltiga 
rengöringsmedel, samt desinficera vattnet på bästa möjliga vis. 
Användning: Skaka Spa Foam Fighter ordentligt före använd-
andet! Spreja direkt på skummet, detta löses upp inom några få 
sekunder. Om skummet återvänder snabbt är det ett tecken på 
att vattnet är ”slitet” och bör bytas ut. 

Spa Kalkstabilisator 

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfäll-
ningar samt att vattnet i spabadet kan bli 
grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner 

förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet 
är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar och i filtret. Spa 
Kalkstabilisator sänker vattnets hårdhet och förhindrar på så vis 
utfällningar och avlagringar.
Dosering och användning: Spa Kalkstabilisator ska tillsättas 
direkt efter nypåfyllning av vatten. Starta direkt därefter med den 
vanliga vattenskötseln. Vid utbyte av vatten resp. tillsättning av 
färskt vatten bör man i anslutning även tillsätta Spa Kalkstabi-
lisator. Doseringsmängden beror på vattnets hårdhetsgrad. Den 
regionala vattenförsörjningen kan lämna information angående 
detta. Eller testa vattnet med AquaChek 7 in 1.

Första  
doseringen:

180 till 360 ppm: 100 ml per 1000 liter vatten
360 till 540 ppm: 150 ml per 1000 liter vatten
över 540 ppm: 200 ml per 1000 liter vatten

Efterdosering: 180 till 360 ppm: 20 ml per 1000 liter vatten 
360 till 540 ppm: 25 ml per 1000 liter vatten
över 540 ppm: 30 ml per 1000 liter vatten

Vid kalkutfällningar, avlagringar eller metalliska missfärgningar av 
vattnet gäller följande doseringsmängd: 150 ml per 1000 l vatten. 
Spa Kalkstabilisator kan tillsättas direkt i spabadets vatten.

Spa och badtunna 

5. Specialprodukter
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De senaste åren har det blivit mer och mer populärt att ha en 
klorinator eller en brominator monterad i spabadet. Denna 
utrustning genererar fritt klor eller fritt brom i ditt spabadsvatten. 
För att kunna göra det måste vattnet ha en viss koncentration 
av klor- eller bromjoner. Saltanläggningen kan styras på två 
olika sätt. Antingen via en automatisk doseringsstation, eller ma-
nuellt via en brytare på själva saltanläggningen. Det är viktigt att 
vara införstådd med att i bägge dessa fall måste du regelbundet 
mäta och justera pH- och klor- resp. bromvärdet i vattnet. 

Spa Klor Salt 

Koncentration klorjoner:  
1500 – 2500 ppm beroende på badets utrustning.
Dosering och användning:  
Spa Klor Salt ska tillsättas direkt efter nypåfyllning av vatten. 
Även vid utbyte av vatten bör man tillsätta Spa Klor Salt.
Första doseringen: 
tillsätt 1,0 – 1,5 kg Spa Klor Salt per 1000 liter vatten. Rätta dig 
därefter efter råd från återförsäljaren av ditt spabad.

Spa Brom Salt 

Koncentration bromjoner:  
1500 – 2500 ppm beroende på badets utrustning. 
Dosering och användning:  
Spa Brom Salt ska tillsättas direkt efter nypåfyllning av vatten. 
Även vid utbyte av vatten bör man tillsätta Spa Brom Salt.
Första doseringen:  
tillsätt 1,0 – 1,5 kg Spa Brom Salt per 1000 liter vatten. Rätta dig 
därefter efter råd från återförsäljaren av ditt spabad.

Spa och badtunna 

5. Specialprodukter
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Grumlig vatten? Mjölkigt, grön- eller brunfärgat? Luktar vattnet 
illa? Klorlukt? Skum? De allra flesta problem med ditt spabads 
vatten löser du genom att stegvis följa det här schemat. 

Problemlösarens schema

Filter Kolla att filtret är rent och rengör vid behov 
med Spa Filter Cleaner.

Test Testa vattenvärden, framförallt pH-värdet och 
desinfektionsvärdet.

pH-värdet pH-värdet måste ligga mellan 7,0 och 7,4. 
Det är viktigt, för pH-värdet påverkar desin-
fektionen och andra vattenvärden. Justera 
pH-värdet vid behov så att det ligger mellan 
7,0 och 7,4. Mäter du ett pH-värde under 7,0 
höjer du pH-värdet med Spa pH Plus. Ligger 
testresultatet över 7,4 sänker du pH-värdet 
med Spa pH Minus.

Desinfektion Genomför en chokklorering med Spa Klor 
eller Spa Quick Tab 20g. Vänta ett till två 
dygn och mät klorvärdet igen. Klorvärdet ska 
nu ligga mellan 1 – 3 mg/l (ppm). 

Snabbguide till produkterna

Vattenvärden Idealvärde Justera med

pH-värdet 7,0 – 7,4 Spa pH Minus 
Spa pH Plus

Alkalinitet 80 – 120 mg/l (ppm) Spa Alkalinity Up

Hårdhetsgrad 150 – 250 mg/l (ppm) Spa Hardness Up 
Spa Kalkstabilisator

Cyanursyra max 150 mg/l (ppm) Byt vatten

Klor 1,0 – 3,0 mg/l (ppm) Spa Klor 
Spa Quick Tabs 20g 
Spa Klor Tabs 20g

Brom 2,0 – 3,0 mg/l (ppm) Spa Brom Tabs 20g

Aktivt Syre 5,0 – 8,0 mg/l (ppm) Spa Shock 
Spa Shock Tabs 20g

Spa och badtunna 

Problemlösaren
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Kolla följande checklista om problemen inte har löst sig genom 
att följa Problemlösarens schema ovan: 

Grumligt vatten.  
Missfärgat vatten.  
Vattnet luktar illa. 

 Filter:
Kolla filtret igen. Vid mycket smuts i filtret bör 
patronerna bytas ut.

 pH-värdet:

Dubbelkolla pH-värdet igen. Det måste ligga 
mellan 7,0 och 7,4. Om pH-värdet är för lågt 
blir vattnet mjölkigt och förorsakar ögon- och 
hudirritation. Är pH-värdet för högt fungerar 
inte klormedlet. Dessutom riskerar du  ögon- 
och hudirritationer.

 Desinfektion:

Dubbelkolla att desinfektions-värdet är inom 
det idealiska området. Är klorvärdet två dygn 
efter chockkloreringen noll (inget fritt klor i 
vattnet), genomför en chockklorering till. 

 Rörsystemet: 

Var det länge sedan rörsystemet rengjor-
des? Vi rekommenderar att man rengör 
rörsystemet vid varje vattenbyte, efter 3 till 4 
månader. 

Luktar klor. 



Kloraminer är orsaken till klorlukt. Klorlukt 
uppstår när fritt klor i vattnet ”blir förbrukat” 
och det är inget eller bara lite fritt klor kvar. 
Det är på så vis ett tecken på att vatten-
kvalitén börjar bli dålig och att det behövs 
mer fritt klor. Det är därför viktigt att du går 
igenom problemlösarens schema inklusive 
chockkloreringen. Finns det fortfarande klor-
lukt efter det, rekommenderar vi att du byter 
ut allt eller delar av vattnet.

Spa och badtunna 

Problemlösaren
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Spa och badtunna 

Problemlösaren

Missfärgat vatten. 



 Metallpartiklar i vattnet kan vara orsaken till 
missfärgat grönt, brunt eller svart vatten. Of-
tast löser man problemet när man genomgår 
problemlösarens schema. Hjälper det inte 
kan man tillsätta Spa Kalkstabilisator som 
binder metallpartiklar i vattnet. Håll igång 
filtret och rengör därefter filtret för att få bort 
de bundna partiklarna. 

Skummande vatten. 



Tvål, kroppsvårdsprodukter och rengörings-
medel är oftast orsaken till mycket skum 
i spabadet. Spreja på skummet med Spa 
Foam Fighter. Byt ut vattnet eller delar av 
vattnet vid mycket skumbildning. Undvik 
hushållsrengöringsmedel när du rengör ditt 
spabad. Håll dig till rengöringsmedel som är 
framtagna för spabad.

Metalldelar korroderar 



pH-värdet är för lågt eller har varit för lågt 
under en längre period. Höj pH-värdet med 
Spa pH Plus till det idealiska området 7,0 
till 7,4. Kolla också hårdhetsgraden och höj 
hårdheten om det behövs med Spa Hardness 
Up. Hårdheten ska ligga mellan 150 - 250 
mg/l (ppm).
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Bubbelbad 

Bubbelbad

För fullkomlig njutning behöver ett bubbelbad skötas om. Därför 
har vi tagit fram de här produkterna speciellt för bubbelbad.

De masserande luft- och vattenstrålarna skapas i rörsystemet 
som finns gömt i karet. När vattnet tappas ur dröjer sig alltid lite 
vatten, hudavlagringar och tvål- respektive schamporester kvar i 
rörsystemet.

Dessa hud- och tvålrester bildar en mycket bra grogrund för 
bakterierna att föröka sig i. Och de trivs utmärkt i den varma och 
fuktiga miljön i rören. Framför allt legionellabakterien är farlig. 
Beläggning i rören försämrar även bubbelbadkarets funktion. 

Efter ett bad bör man desinficera vattnet med Bubbelbad 
Disinfection Tabs så att organiska föroreningar i rörsystemet tas 
bort och inte kan föröka sig och hamna i badvattnet vid nästa 
bad. Rören behöver rengöras regelbundet med Bubbelbad Pipe 
Cleaner från beläggningen som både försämrar massagefunkti-
onen och bildar grogrund för bakterier.

1. Rengöring av rören

Bubbelbad Pipe Cleaner 

För att förhindra påväxt och bakterieangrepp 
måste badets rörsystem rengöras ca en gång i 
kvartalet vid normal användning. 

Det är viktigt att detta görs regelbundet för att undvika att 
fetthinnan blir för tjock och torkar fast.

Så här görs en grundlig rengöring av rörsystemet:

1. Fyll badkaret med varmt vatten ca 5 cm över jetmunstycke-
na. Tillsätt ca 125 ml Pipe Cleaner per 100 l vatten.

2. Starta vattenpumpen och låt den gå i ca 15 – 20 min.
3. Tappa ur och spola rent badkaret från fettrester och smuts.
4. Fyll badkaret med kallt vatten och kör runt i ca 5 min. 

Tappa ur.
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Bubbelbad 

Bubbelbad

2. Desinfektion

Bubbelbad Disinfection Tabs 

För att undvika bakteriepåväxt och förorenin-
gar i rörsystemet, ska desinfektionstabletter 
användas regelbundet. Tillförda bakterier tas 

bort och badet är bakteriefritt till nästa badande.

Privat bruk: Lägg i två tabletter för varje person som badat efter 
avslutat bad och kör systemet i ca 5 min.  

Professionellt bruk: Lägg i en tablett för varje person som ska 
bada innan badet påbörjas och kör systemet i ett par minuter. 
Detta är viktigt för att inte bakterier ska spridas via badvattnet. 
Efter avslutat bad, lägg i ytterligare en tablett per person och 
starta vattenpumpen. Det är viktigt att Pipe Cleaner används 
oftare vid professionell användning, ungefär efter var 10:e bad.

3. Rengöring av badkarets yta

Bubbelbad Cleaner 

Spola rent badkaret efter varje bad, använd 
Bubbelbad Cleaner som behåller ytan glansig 
och lätt att rengöra.

Använd rengöringsmedlet koncentrerat om karet är mycket 
smutsigt. Späd annars med vatten upp till 1:30. Applicera med 
en svamp eller trasa och låt medlet verka en kort stund innan 
du sköljer med vatten. På lackade och kromade ytor samt 
föremål av lättmetall: testa först på ett dolt ställe. Låt inte produk-
ten bli över 30°C varm.

OBS! Vanliga rengöringsmedel tar bort vaxytan och försvårar 
rengöringen. Använd endast mjuka trasor. När badet känns svårt 
att få rent är det dags att vaxa badet. Använd med fördel båt 
eller bilvax så renoverar man badkarets yta och återställer det till 
nyskick.



Producent  
Chemoform AG 
Heinrich-Otto-Str. 28
73240 Wendlingen
GERMANY
Tel +49 (7024) 40 48-0
info@chemoform.com
www.chemoform.com

Leverantör  
Chemoform Scandinavia AB 
C/O Tysk-Svenska Handelskammaren 
Box 271 04 | 102 52 Stockholm 
SWEDEN 
Tel. +46 (0) 8 55 92 20 55  
Fax +46 (0) 8 55 80 28 29
chemoform.scandinavia@chemoform.com 
www.chemoform.se

Faroklass/farokategori
Spa pH Minus (Allvarlig ögonskada, kategori 1), Spa pH Plus (Ögonirritation, kategori 
2), Spa Klor (Ögonirritation, kategori 2, akut toxicitet (oral, dermal, vid inhalation), kate-
gori 4, farligt för vattenmiljön akut fara kategori akut 1, farligt för vattenmiljön fara för 
skadliga långtidseffekter, kategori kronisk 1, specifik organtoxicitet – upprepad expone-
ring, kategori 3), Spa Quick Tabs 20g (Ögonirritation, kategori 2, akut toxicitet (oral, der-
mal, vid inhalation), kategori 4, farligt för vattenmiljön akut fara kategori akut 1, farligt för 
vattenmiljön fara för skadliga långtidseffekter, kategori kronisk 1, specifik organtoxicitet 
– upprepad exponering, kategori 3), Spa Shock Gran (Akut toxicitet (oral, dermal, vid 
inhalation), kategori 4, frätande på huden, kategori 1B), Spa Shock Tabs 20g (Akut toxi-
citet (oral, dermal, vid inhalation), kategori 4, frätande på huden, kategori 1B), Spa Brom 
Tabs 20g (Oxiderande fasta ämnen, kategori 3, akut toxicitet (oral), kategori 4, frätande 
på huden, kategori 1B, hudsensibilisering, kategori 1, farligt för vattenmiljön akut fara, 
kategori 1, farligt för vattenmiljön fara för skadliga långtidseffekter, kategori kronisk 1)

LACOFORM
Bada säkert. Bada skönt.
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