
Hvad 
skal der 
gøres?

Justér vandets pH 
værdi

Desinfektion af vandet Vedligeholdelse af rent vand Hovedrengøring af poolen

Hvorfor?
pH værdien skal altid  
justeres før brug af 
andre vandplejemidler

For at sikre god vandhygiejne For at sikre god vandhygiejne og rent vand Sikrer en ren spa hele året

Hvilket 
produkt?

pH Minus, pH Plus og 
Test Strips

CleanTab 1g tablet og CleanTab 5g tablet CleanTab 1g tablet og CleanTab 5g tablet FilterFix og Pipefix

Hvornår?

Test pH-værdien før 
brug af andre vandple-
jemidler og mindst 1-2 
gange om ugen

CleanTab 1g tablet til 100–200 liter spa:  
Ved start, 1 stk. CleanTab 1 tillsættes pr. 
person. Tilsæt tabletterne i skimmern, 
alternativt direkte i vandet, med cirkula-
tionspumpen kørende på lavt niveau. Der 
kan bades når tabletterne er opløste.

CleanTab 5g tablet:  
Ved start, 2 stk CleanTab 5 tilsættes pr. 
500 liter vand. Tilsættes i skimmeren, 
alternativt direkte i vandet, med cirkula-
tionspumpen kørende på lavt niveau. Der 
kan bades når tabletterne er opløste.

CleanTab 1g tablet til 100–200 liter spa: 
Før bad, test vandets klorindhold med test strips. Ved 
behov tilsæt 1 stk. pr. person med cirkulationspumpen 
kørende på lavt niveau. Der kan bades når tabletterne 
er opløste.
Efter bad, tilsæt altid 1 stk. CleanTab 1 pr. person der 
har været i spaen med cirkulationspumpen kørende 
indtil tabletten er opløst.

CleanTab 5g tablet:  
Før bad, test vandets klorindhold med test strips. Ved 
behov tilsæt 1 stk. pr. 500 liter vand med cirkulation-
spumpen kørende på lavt niveau. Der kan bades når 
tabletterne er opløste.
Efter bad, tilsæt altid 1 stk. CleanTab 5 pr 500 L vand 
med cirkulationspumpen kørende indtil tabletten er 
opløst.

Filterfix: 
Du bør rengøre filteret med 2–3 ugers mellemrum.
Filteret skylles grundigt rent, således at filterlamellerne skylles fri 
for opsamlet snavs. Placér derefter filteret i en ren plastspand. Fyld 
rent vand i spanden til filteret er helt dækket.
Pr. 10 l vand tilføres 100 ml FilterFix. Lad filteret stå i opløsningen i 
mindst 12 timer. Skyl derefter filteret grundigt under rindende vand. 
Filteret er nu igen klar til brug.

Pipefix:  
Du bør rengøre filteret 2–4 om året.
Spabadet desinficeres på normal vis forud for behandlingen. Vandlin-
ien skal være minimum 5 cm over dyserne. Ryst flasken godt. Tilfør 
nu den korrekte mængde PipeFix til det endnu fyldte spabad og 
lad cirkulationspumpen køre. Fjern om muligt forinden filteret. Efter 
30 min. kan der slukkes for cirkulationen og spabadet tømmes. Sp-
abades skylles herefter grundigt med rent vand. Vigtigt - Bad aldrig i 
spavand der er tilsat PipeFix.

GuideSpa Sådan sikrer du at spa vandet 
altid er rent og indbydende
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