
 
 
STELL OG VEDLIKEHOLD AV SPABAD 
 
Vi anbefaler at du leser håndboken som tilhører spabadet ditt 
og gjør deg kjent med spabadet og produsentens egne instruksjoner 
for stell og vedlikehold. Nedenfor er noen generelle tips for 
hvordan du opprettholder god vannkvalitet i spabadet ditt. 
 
MERKNAD: Er spabadet utstyrt med en salt- eller bromingenerator gjelder ikke 
disse rådene angående klor, og du må ubetinget følge produsentens 
instruksjoner om rensesystemet som er installert i spabadet ditt, 
ettersom disse systemene normalt eliminerer behovet for å tilsette 
klorgranulat. 
 
 
OPPSTART AV NYTT ELLER AVSLÅTT SPABAD 
 

1. Start med å sørge for at alle slangebeslag / 
rørforbindelser etc. er tilstrammet. 
 

2. Forsikre deg om at spabadet er godt rengjort før du 
begynner å fylle. La vannet renne ut av slangen 
en stund for å bli kvitt avleiringer i slangen før du begynner å fylle, fyll gjennom 
filtertilkobling for å unngå å få luftbobler i systemet. Hvis du har egen brønn, 
anbefaler vi at du bruker et aktivt kullfilter for å få renere vann. 
 

3. Slå på strømmen når spabadet er fylt. 
(start sirkulasjonspumpe og varmeapparat.) 
 

KJEMIKALIER 
 
Når man har fylt spabadet for første gang med vann, eller om man skifter vann 
må man først og fremst sørge for at PH-verdien er riktig (7,2-7,6) og deretter 
utføre en såkalt sjokk-klorering. Det samme gjøres hvis vannet har blitt grumsete, 
lukter dårlig , er misfarget eller hvis spabadet  ikke har blitt vedlikeholdt på en stund. 
Ved en sjokk-klorering tilsettes en høyere mengde klor i vannet og gir en god 
rengjøring. Dette er noe du kan gjøre regelmessig 
for å sikre at det ikke dannes bakterier, smuss eller mikroorganismer i badevannet. 
 
Dosering: Følg doseringsinstruksjonene fra 
produsenten av klorgranulatene og tilsett det 
(vanligvis ca. 2-3 ts (10-15 ml) / 1000 l vann) i en bøtte med lunkent vann og 
hell det i spabadet, la lokket være av og hold pumper og dyser i gang i omtrent 30 
minutter for å blande inn kloren. Gjør det om kvelden, så 



vil badekaret være klart for finjustering neste dag. 
Forsikre deg om at du har teststrimler hjemme. 
 
 
 
 
NORMAL TILSYN AV SPABADETS 
VANNVERDIER 
 

1. Start alltid med å sjekke pH-verdien og juster om nødvendig. Dette 
gjøres med pH-Plus og pH-Minus.Verdien skal ligge mellom 7,2 - 7,6. PH-verdien er 
det absolutt viktigste for at spabadet ditt skal ha det bra. 

2. Når pH-verdien er bra, kontrollerer man klorinnhold. Den ideelle klorverdien er 
1,0 mg / l (ppm). I et spabad med varmt vann løser kjemikalier raskt opp og du 
kan kontrollmåle igjen etter omtrent 20 minutter.) 

3. Til slutt må du forsikre deg om at alkaliniteten ligger på et bra nivå. Ideell 
alkalinitetsverdi er: 80 - 120 mg / l (ppm). En lav verdi gjør at pH-verdien blir 
ustabil. 

 
Før du bader: Ta en god og nøye dusj. Man regner med at man 
tilfører 200 ganger mer smuss og bakterier i spabadet hvis man hopper i badekaret 
udusjet. Da vil forbruket av klor bli høyere, og filteret tettes raskere. 
 
PERIODISK VEDLIKEHOLD 
• Etter oppstart av spabadet skal man stille inn rengjøringssyklusen etter ens behov , 
slik at det passer ens bading, dvs. hvor ofte og hvor lenge sirkulasjonspumpen skal 
stå og gå og rense vannet via kassettfilteret. 
Les i håndboken for instruksjoner på hvordan du gjør dette. 
 
• Gjør det til en vane å kontrollere vannet med teststrimmel en gang i uken, gjerne før 
du bader og ved behov,  og juster om nødvendig etter informasjonen over. 
 
• Etter bading, klor med følgende dosering: 1 ts per person / time / 1000 l vann. 
 
• Rengjør filteret en gang i uken. (Sørg for å ha et ekstra filter som du bytter med) 
 
• Bytt vann 3-4 ganger i året. (Hvor ofte avhenger av hvor ofte spaet brukes). 
 
• Bruk rør-rens før du skifter vann for å unngå oppbygning i slanger og rør. (Sørg for 
å følge produsentens instruksjoner i bruksanvisningen) og sørg for at du får alt ut av 
rørsystemet. 
 
AVSTENGING 
Vi anbefaler at du ikke slår av spabadet ditt. Hvis du må slå det av, anbefaler vi at du 
følger produsentens instruksjoner nøye. 
 
ØVRIG 
Når det gjelder bruk av klor i spabadet er viktig å bruke produkter laget/ment kun for 
spabad. Er spabadet utstyrt med UV-lampe eller ozongenerator, kan mengden klor  



reduseres ettersom det da finnes en grunnleggende desinfisering av spabadet, hold 
oversikt over verdiene. 
 
HVA ER BRA Å HA HJEMME? 
Listen nedenfor er ikke en komplett liste, men artikler og utstyr som er bra å ha 
hjemme for å ta vare på sitt spabad på den beste måten, og da kan du få glede av 
ditt spabad i mange år fremover. 
OPPSTART 
• Teststrimler for boblebad 
• Spa hurtigklor 
• Spa senker PH 
• Spa hever PH 
• Øker alkaliniteten 
 
VEDLIKEHOLD 
I tillegg til det ovennevnte er det bra å ha følgende: 
• Filterrent 
• Ekstra filter 
 
VANNBYTTE 
Når du bytter vann, må du også ha: 
• Rørcleaner 
• Protect & Shine 
 
HVIS VANNET ER GRUMSETE: 
 

1. Kontroller at pH-verdien er i mellom 7.2-7.6, rett opp om nødvendig. 
2. Bytt filter. Sørg for at rengjøringssyklusen er programmert på kontrollpanel. 
3. Sjokk-klor (beskrevet ovenfor). Mål igjen neste dag, hvis verdiene bra og 

vannet er klart du kan bade. 
4. Hvis verdien er 0, gjenta sjokk-klorering og vent en dag til. 
5. Hvis du ikke får orden på det, utfør vannbytte, (husk å kjøre rørrenser før du 

drenerer/tapper ut vannet). 

 
 
 


