
Guide
Sådan sikrer du dig at dit 

spa-vand altid er boblende friskt  
Så här ser du till att spavattnet alltid är 

porlande fräscht

SPA

Trin for trin guide
Steg för steg guide
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PROBLEMLØSNING / PROBLEMLÖSNING

PROBLEM ÅRSAG / ORSAK LØSNING / LÖSNING

Vandet er uklart. 
Spa-badets bund 
og sider er glatte. 
Vattnet är mjölkigt 
och grumligt. Spa-
ets botten och sidor 
är hala.

Organiske partikler i 
vandet.
For høj pH-værdi.
Snavset filter.
Organiska partiklar i 
vattnet.
Alltför högt pH-värde.
Smutsigt filter.

Juster pH-værdien.
Chok-behandling.
Rengør luftfilteret med Clean 
Filter.
Justera pH-värdet.
Chockbehandling.
Rengör filtret med Clean Filter.

Øjen- og
hudirritation.
Ögon- och 
hudirritation.

For høj pH-værdi.
Alltför högt pH-värde.

Juster pH-værdien til 7,0-7,4
Justera pH värdet till 7,0–7,4

Ustabilt pH-niveau.
Det er svært at 
opretholde et stabilt 
niveau.
Instabilt pH-värde.
Det är svårt att 
hålla pH-värdet på 
samma nivå.

For lav hårdhed.
För låg alkalinitet.

Anvend f.eks. pH Plus.
Använd t.ex. pH Plus.

Skumdannelse.
Skumbildning.

Vandet indeholder et 
højt niveau af sæbe- 
eller kosmetikrester.
Vattnet innehåller 
mycket rester från tvål 
och kosmetika.

Fjern skummet eller udskift 
vandet.
Ta bort skummet eller byt 
vatten.

Vandet er mat, 
mælkeagtigt.
Vattnet är matt, 
mjölkigt och 
grumligt.

Hårdt vand.
Kalkpartikler afgives i 
vandet.
Hårt vatten.
Kalciumpartiklar har 
utsöndrats i vattnet.

Juster pH-værdien.
Rengør filteret.
Clean Water-behandling.
Justera pH-värdet.
Rengör filtret
Clean Water behandling.

Vandet er uklart.
Vattnet är mjölkigt 
och oklart.

Spa-vandet skal 
udskiftes.
Spavattnet måste 
bytas ut.

Udskift vandet (hver 3. måned).
Juster pH-værdien.
Clean Water behandling.
Byt vatten (var tredje månad).
Justera pH-värdet.
Clean Water behandling.

Spa-badets sider 
har en ru belæg-
ning.
På spasidorna 
finns en ojämn 
beläggning.

Kalkaflejringer fra 
hårdt vand. 
Kalciumavlagringar 
från hårt vatten.

Tøm vandet ud af spa-badet og 
fjern belægningerne. 
Juster pH-værdien til 7,0-7,4.
Töm spaet på vatten och ta bort 
beläggningarna. 
Justera pH värdet på 7,0 till 7,4.

Ubehageligt lugt fra 
røret.
Obehaglig lukt från 
röret.

Organiske belægnin-
ger i rørsystemet.
Organiska belägg-
ningar i rörsystemet.

Rengør rørsystemet med
Clean Pipe.
Rengör rörsystemet med
Clean Pipe.

Produced for Harald Nyborg A/S
Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV
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 Spafiltret opsamler effektivt små urenheder herunder døde 
hudceller fra de badende. Med 2-3 ugers mellemrum skal 
belægningerne fjernes for at undgå at filtret tilstoppes. 

Sådan gør du: Skyl filtret grundigt under rindende vand, 
således at filterlamellerne skylles fri for opsamlet snavs. Placér 
derefter filtret i en ren plastspand og fyld rent vand i spanden til 
filtret er helt dækket. Tilfør 100 ml Clean Filter pr. 10 l vand og 
lad filtret stå i opløsningen i mindst 12 timer. Når du har skyllet 
filtret grundigt under rindende vand, er det igen klar til brug.

 Spafiltret uppsamlar effektivt små föroreningar inklusive 
döda hudceller från de badande. Med 2-3 veckors mellanrum 
skall beläggningarna tas bort så filtret inte tillstoppas.  

Så här gör du: Skölj filtret noga under rinnande vatten, så den 
ansamlade smutsen försvinner från filterlamellerna. Placera 
därefter filtret i en ren plasthink. Fyll hinken med vatten tills 
filtret är helt täckt. Tillför 100 ml Clean Filter pr. 10 l vatten och 
låt stå i upplösningen i minst 12 timmar. När du har sköljt filtret 
ordentligt under rinnande vatten är det klart till användning 
igen.

TRIN 4
Rengøring 
Rengöring
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 Det første du skal gøre, er at teste vandets balance. Vandet 
må ikke være for surt eller for basisk, men skal være neutralt (i 
balance). Det betyder at vandet skal have en pH værdi mellem 
7,0 og 7,4. Det er den værdi der ligger tættest på din krops 
fysiologiske ph-værdi. Ved 7,2 virker vandplejemidler mest 
optimalt. Du måler pH værdien med test strips. 

Når du kender den aktuelle pH værdi, er du klar til at justere til 
neutral værdi. Er værdien højere end 7,4 tilsættes pH-Minus. 
Er værdien lavere end 7,0 tilsættes pH-Plus.

 Det första du skall göra, är att testa vattnets balans. Vattnet 
får inte vara för surt eller för basiskt, men ska vara neutralt  (i 
balans). Det betyder att vattnet skall ha ett pH värde mellan 
7,0 och 7,4. Det värdet ligger närmast kroppens fysiologiska 
pH-värde. Vid 7,2 fungerar vattenvårdsprodukterna mest opti-
malt. Du mäter pH värdet med test strips. 

När du hittat det aktuella pH värdet, skall du justera till neutralt 
värde. Är värdet högre än 7,4 tillsätts pH-Minus. Är värdet lägre 
än 7,0 till sätts pH-Plus.

TRIN 1 
pH Balance 
pH Balans

EV-10297-1-2021-Folder-7sp-Pages-425x180.indd   2EV-10297-1-2021-Folder-7sp-Pages-425x180.indd   2 22-01-2021   14:32:4322-01-2021   14:32:43

 Inde i rørene aflejres kropsfedt og døde hudceller, hvor 
bakterier kan trives. Over tid dannes en biofilm, der giver grobund 
for bakterier og smittekim. Clean Pipe fjerner denne biofilm og 
rengør rørsystemet. Det anbefales at rengøre rørsystemet 2-4 
gange om året. 

 Inne i rören lagras kroppsfett och döda hudceller som 
bakterier trivs i. Över tid bildas en biofilm, som ger grogrund för 
bakterier och smitto kim. Clean Pipe tar bort denna biofilm och 
rengör rörsystemet. Det rekommenderas att rengöra systemet 2-4 
gånger per år. 

TRIN 4
Rengøring 
Rengöring
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 Clean Water er hurtigtopløselige tabletter, der sikrer vand-
hygiejnen i spabadet. Ved nyfyldning: Tilsæt 2 stk Clean Water 
pr. 1000 liter badevand. Badevandet skal derefter regelmæs-
sigt måles og klorindholdet skal holdes mellem 2-3 ppm (mg/l).  

Det anbefales at Clean Water opløses i en ren plastbeholder 
med vand. Tilsæt først vand. Opløsningen hældes i spavandet, 
mens cirkulationspumpen kører. Alternativt kan en flydende klor-
dispenser benyttes. Bemærk at en dispenser skal benyttes i luk-
ket position. Lad cirkulationen køre i 20 minutter efter tilsætning-
en. Det anbefales at tilsætte vandplejemidler efter endt badning. 
Anvend biocidprodukter sikkert. Læs først etiket og produktin-
formation. 

 Clean Water är snabblösliga tabletter, som säkrar bra 
vattenhygien i spabadet. När du fyller på från tomt bad: tillsätt 
2 stycken Clean Water per 1000 liter badvatten. Badvattnet 
måste sedan mätas regelbundet och klorhalten måste hållas 
mellan 2–3 ppm (mg/l).  
 
Vi rekommenderar att du börjar med att lösa upp Clean Water 
i en ren plastbehållare med vatten. Fyll på vatten först. Sedan 
häller du lösningen i badvattnet medan cirkulationspumpen är i 
gång. Du kan även använda en flytande klordispenser. Tänk på 
att dispensern måste användas i stängt läge. Låt cirkulations-
pumpen gå i 20 minuter efter att kloret tillsatts. Vi rekommen-
derar att man tillsätter vattenvårdande produkter efter badet. 
Anvend biocidprodukter sikkert. Læs først etiket og produktin-
formation.

TRIN 2 
Desinficering 
Desinfektion
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