
SKÖTSEL AV SPABAD
Vi rekommenderar att du läser den handbok som tillhör ditt spabad  

och gör dig bekant med ditt spabad och tillverkarens egna anvisningar  
för skötsel och underhåll. Nedan följer NÅGRA generella råd för  

hur du upprätthåller en bra vattenkvalitet i ditt spabad. 
OBSERVERA: Är spabadet utrustat med en salt- eller bromin-generator 

gäller inte dessa råd avseende klor, och du ska ovillkorligen följa tillverka-
rens anvisningar om det reningssystem som är installerat i ditt spabad,  
då dessa system normalt eliminerar behovet av att tillsätta klorgranulat.  

UPPSTART FRÅN NYTT ELLER   
AVSTÄNGT SPABAD
1. Börja med att säkerställa att alla slang-

kopplingar/ röranslutningar mm är åt-
dragna.

2. Se till att badet är väl rengjort innan du 
börjar fylla. Låt vatten rinna ur slangen 
en stund för att få bort avlagringar i 
slangen innan du börjar fylla, fyll genom 
filteranslutning för att undvika att få 
luftbubblor i  systemet. Om du har egen 
brunn rekommenderar vi att du använ-
der ett aktivt  kolfilter för att få ett renare 
vatten.

3. När spabadet är fyllt slå på strömmen 
(starta cirkulationspump och värmare.)

KEMIKALIER
När man har fyllt på sitt spabad första 
gången med vatten eller om man byter 
vatten ska man först av allt säkerställa att 
pH-värdet ligger korrekt (7,2-7,6) och där-
efter göra en så kallad chockklorering.  
Det samma görs ifall vattnet blivit grum-
ligt, luktar illa eller är missfärgat  eller om 
spabadet inte har skötts om på ett tag. 
Vid en chockklorering tillför man en högre 
mängd klor i vattnet och får en bra rengö-
ring. Det är något man kan göra regelbun-
det för att säkerställa att det varken bildas 

bakterier, smuts eller mikroorganismer  
i badvattnet. 
 
Dosering: Följ doseringsanvisningar från 
tillverkaren av klorgranulatet och tillsätt det 
(normalt ca. 2-3 tsk (10-15 ml) / 1 000 l  
vatten) i en hink med ljummet vatten och 
häll det i spabadet, låt locket vara av och 
håll pumpar och jets igång ca 30 minuter för 
att blanda upp kloret. Gör det på kvällen så 
är badet klart för finjustering dagen efter.  
Se till att ha teststickor hemma.

NORMAL TILLSYN AV SPABADETS  
VATTENVÄRDEN
1. Börja alltid med att kontrollera pH-vär-

det och om så behövs, justera. Detta 
gör du med pH-Plus och pH-Minus. 
 Värdet skall ligga mellan 7,2 - 7,6. 
pH-värdet är det  absolut viktigaste för 
att din spa skall må bra. 

2. När pH-värdet ligger bra kontrollerar man 
klorhalten. Det idealiska klor värdet är  
1,0 mg/l (ppm). I ett spabad med varmt 
vatten löser sig kemikalier snabbt och 
man kan kontrollmäta igen efter  
ca 20 minuter.)

3. Säkerställ slutligen att alkaliniteten  ligger 
på en bra nivå. Idealiskt alkalini tetsvärde 
är: 80 – 120 mg/l (ppm). Ett lågt värde 
gör att pH- värdet blir instabilt.



Innan du badar: Duscha noga. Man  räknar 
med att man tillför 200 ggr mer smuts och 
bakterier i badet om man hoppar i badet 
oduschad. Då kommer det gå åt mer klor 
och filtret sätts igen snabbare. 

PERIODISKT UNDERHÅLL
· Efter att man startat upp spabadet ska 

man ställa in reningscykeln så det passar 
ens badande, dvs hur ofta och länge ska 
cirkulationspumpen gå och rena vattnet 
via patronfiltret.  
Läs i handboken hur du gör detta.

· Ta för vana att kontrollera vattnet med 
teststicka en gång i veckan, gärna innan 
du badar och vid behov, justera enligt 
ovan.

· Efter att man har badat, klorera med 
 följande dosering: 1 tsk per person / 
timme/ 1000 l vatten.

· Rengör filtret en gång per vecka. (Se till att 
ha ett extra filter som du växlar med)

· Byt vatten 3-4 gånger per år. (Hur ofta 
beror på hur ofta spabadet används).

· Använd rörcleaner innan vattenbytet för 
att undvika påbyggnad i slangar och 
rör. (Var noga med att följa tillverkarens 
 anvisningar) och se till att du får ur allt ur 
rörsystemet.

STÄNGNING
Vi rekommenderar att du inte stänger av 
ditt spabad. Om du måste rekommenderar 
vi att du följer tillverkarens instruktioner 
noggrant.

ÖVRIGT
När det gäller användandet av klor till spa-
bad är det viktigt att man använder produk-
ter  avsedda för just spabad. Är spabadet 
utrustat med UV-lampa eller ozongenerator 

så kan mängden klor minskas eftersom det 
finns en grundläggande decinficering av 
spabadet, håll koll på värdena.

VAD ÄR BRA ATT HA HEMMA?
Nedan är ingen komplett lista men artiklar 
som är bra att ha hemma för att ta hand 
om sitt spabad på bästa sätt, då kommer 
du få glädja av det i många år framöver.

UPPSTART 
· Teststickor för Spabad 
· Spa snabbklor
· Spa sänker PH
· Spa höjer PH
· Höjer alkalinitet

UNDERHÅLL 
Förutom ovan är det bra att ha följande:
· Filterrent
· Extra filter

VATTENBYTE 
Vid vattenbyte behöver du också ha:
· Rörcleaner
· Protect & Shine
 
OM VATTNET ÄR GRUMLIGT:
1. Kontrollera att pH-värdet ligger  mellan 

7,2-7,6, åtgärda vid behov.

2. Skifta filter. Säkerställ att renings-
cyklerna är programmerade på 
 kontrollpanelen.

3. Chockklorera (beskrivet ovan).  
Mät igen dagen efter, om värdena  
bra och vattnet klart kan du bada.

4. Om värdet ligger på 0, upprepa chock-
klorering och vänta ytterligare ett dygn.

5. Får du ingen ordning på det. Genomför 
vattenbyte, (kom ihåg att köra  
rörcleaner innan du tappar ut vattnet).


