
Hurtigguide for behandling av vann
Gratulerer du har bestemt deg for et Viva Spa/Swebad! Nå er neste 
skritt å lese  seg opp på hvordan du bibeholder  spabadets helse. Feil 
kjemiprodukter kan gjøre skade på Spabadet og for at garantien skal 

gjelde er det viktig at du bruker de anbefalte produktene.

Rengjøringssystem

På alle spabad fra Viva Spa eller Swebad 
 sitter det et passivt rengjøringssystem. Dette 
muliggjør at spabadet bibeholder vann-
kvaliteten mellom bruk. 
De to variantene som finnes i dette 
rengjøringssystemet er en som er en ozonator 
og en som er en uv-lampe. Prinsippet er det 
samme på begge systemene, alt vann som 
passerer blir beskutt av en gassform (ozon) 
eller uv-stråler (uv-lampe). Dette desinfiserer 
vannet og dreper bakterier og bioorganismer. 

Dersom du ikke bruker spabadet eller løfter på 
lokket på flere dager eller uker,  trenger du 
ikke å tilsette klor for å rense vannet. Tilsetter 
du klor så har ikke kloren noe å arbeide med, 
og det vil  det vil angripe spabadets deler 
istede. Dette kan resultere i bleking av svarte 
plastdetaljer, lokk som sprekker, pumper som 
går istykker for tidlig og  ytterste laget på 
akrylformen ødelegges. 

Informasjonen gjelder for spabad fra 
Viva Spa og Swebad

swebad.se

Produkter som kan 
brukes til Viva Spa og 
Swebad:

- Klor Granulat

- Rør Rent

- Filter Rent

- PH Høy

- PH Senk

- Testspinner



Brom og klor 
Brom- og klortabletter er helt og holdendt forbudt da 
disse utsonderer en for høy konsentrasjon av 
kjemikalier over for lang tid. Er lokket på mens disse 
kjemikalene er i spabadet så bygges det opp gasser 
under lokket, dette må ventileres, hvilket ikke skjer 
dersom man bruker tabletter. Klor skal kun tilsettes i 
pulverform og trengs kun etter bruk. En halv spiseskje 
pr. kubikk vann.

PH- verdi
Du bør måle spabadets pH-verdi en gang  
i måneden. Det skal ligge rundt 7.2, da er kloren  mest 
effektivt og det finnes ingen risiko for utslag under 
bruk. Du bør også spyle badets filter en gang i uken, en 
gang i måneden trenger filteret rengjøres for større 
partikler som hudrester og hudfett med  kjemikalier 
som heter Filter Rent. 

Vi anbefaler også at du bytter vammet to til tre ganger 
pr. år. I den sammenhengen så skal du bruke 
kjemikaliet Rör Rent for å motvirke lagring av 
biomaterial på innsiden av slangesystemet, siden  man 
gjenbruker vannet etter hver bruk.

Garantier
For at garantiene skal gjelde skal alle vedlikeholds-
rådene følges. Avvik fra vedlikeholdrådene kan føre til 
at garantien ikke gjelder. Produsenten av kjemikalene 
har ansvar for at instruksjonene på boksen/
forpakningen stemmer og at måleangivelsene  
stemmer.

Klor er kun nødvendig etter bruk!




