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Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdel-
se af spavand og derfor også ekstra høje krav til 
vandplejemidler beregnet til spabade. Den høje 
vandtemperatur betyder, at mikroorganismer og 
bakterier kan trives særdeles godt. Og fordi vandet 
filtreres og genbruges kontinuerligt, er der brug for 
ekstra desinfektion. De skjulte rørsystemer i dit spa-
bad kan gemme på overraskelser, og kræver derfor 
også opmærksomhed.

Som ejer af et spabad skal du have sikkerhed for, at 
hygiejnen er i  orden. Activ SPA er en produktserie 
udviklet specielt til at give dig den tryghed. 

Det er ikke spor svært at sikre en høj vandkvalitet, 
blot du benytter de rette Activ SPA produkter på 
rette tid.  

                 Activ SPA serien er 
     balanceret vandpleje 
              udviklet specielt til spabade
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Det første du skal gøre, er at teste vandets 
balance i spabadet. 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 
Activ SPA vandplejemidler mest optimalt.
En nøjagtig måling af pH værdien får du 
med Activ SPA tablettest. 

Når du kender den aktuelle pH værdi, er du 
klar til at justere til netural værdi. Tilstræb 
en værdi på 7,2.

Værdi højere end 7,4: 
Tilsæt PH Down

Værdi lavere end 7,0
Tilsæt PH Up.

Vandkvalitet 
Test og justering 
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Desinfektion 
klor eller klorfri 

Spa Klor Granulat 56%
Benyttes til e�ektiv desinfektion af bade-
vandet i udendørs og indendørs spabade, 
vildmarksbade og mindre havepools. 

DOSERING
Tilsæt 9 gr SPA klorgranulat pr. 1000 liter 
badevand ved nyfyldning. Badevandet  
skal derefter regelmæssigt måles og klor- 
indholdet skal holdes mellem 2-5 ppm  
(mg/l).

OxyChock Granulat
E�ektiv klorfri chok desinfektion af bade-
vandet i udendørs og indendørs spabade, 
vildmarksbade og mindre havepools. 
Det ideelle indhold af Aktiv SPA OxyChock 
er 5-8 ppm (mg/l). Måling bør foretages 1-2 
timer efter tilsætning. Der kan bades ca. 4 
timer efter en chokbehandling. 

DOSERING
Ved nyfyldning tilsættes 20gr Spa OxyChock 
pr. 1000 liter badevand. Efter hver brug af 
spabadet tilsættes 20gr Spa OxyChock. 
Ved vedligeholdende desinfektion uden 
badning doseres 20-40 g pr uge pr 1000 liter 
badevand. 

I udendørs badevand vil der 
altid �ndes et væld af forskel-
lige harmløse bakterier og 
mikroorganismer. Men også 
nogle skadelige af slagsen. 
F.eks. Pseudomonas Aerug-
inosa som kan give eksem, 
småbylder og ondt i ørene.  
Derfor skal badevandet des-
in�ceres. 

Ved korrekt brug kommer 
Activ SPA seriens desinfek-
tionsmidler alle bakterier 
og mikroorganismer til livs. 
Vælg mellem Spa Klor eller 
det klorfri alternativ Oxy-
Chock, som er et e�ektivt 
desinfektionsmiddel baseret 
på aktivt ilt.

http://www.activpool.com/da/2014-03-18-08-19-40/spa-produkter
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Filter Cleaner
Benyttes til rengøring af filtre i udendørs 
spabade. Et spa filter opsamler effektivt 
små urenheder herunder døde hudceller 
fra de badende. Dette kan give belæg-
ninger der tilstopper filteret. Derfor skal 
filteret rengøres regelmæssigt med 2-3 
ugers mellemrum. Filteret skylles grundigt 
rent under rindende vand. Placér derefter 
filteret i en ren plastspand. Fyld rent vand 
i spanden til filteret er helt dækket og 
derefter FilterCleaner. Lad filteret stå i op-
løsningen i mindst 12 timer. Skyl derefter 
filteret grundigt under rindende vand. 
Filteret er nu igen klar til brug. 

DOSERING
Pr. 10 l vand tilføres 100 ml Filter Cleaner. 

Pipe Cleaner
Til rengøring af rørsystem i spa bade. Inde i rø-
rene aflejres kropsfedt og døde hudceller, hvor 
bakterier kan trives. Over tid dannes en biofilm, 
der giver grobund for bakterier og smittekim. 
Activ SPA Pipe Cleaner fjerner denne biofilm og 
rengør rørsystemet. Det anbefales at rengøre 
rørsystemet 2-4 gange om året. Spabadet 
desinficeres på normal vis forud for behand-
lingen. Vandlinien skal være minimum 5 cm 
over dyserne. Ryst flasken godt. Tilfør nu den 
korrekte mængde Pipe Cleaner 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. Spabades skylles herefter grundigt 
med rent vand. Vigtigt - Bad aldrig i spavand 
der er tilsat Pipe Cleaner.

DOSERING 500 ml til 1000 liter vand. 

Activ SPA seriens
Special produkter 

Activ SPA serien indeholder 
en række specialprodukter, 
der hjælper dig med at 
holde dit spabad rent og 
indbydende. Heriblandt 
specialprodukter til ren-
gøring. Du bør rengøre 
cirkulationssystemet regel-
mæssigt. Filtret bør renses 
med 2-3 ugers mellemrum 
og det anbefales at rengø-
re rørsystemet 2-4 gange 
årligt.

Activ SPA serien består også 
af andre specialprodukter 
som f.eks. Foam Down som 
hjælper dig med at kom-
me af med uønsket skum. 
Calcium Stabil der  forebyg-
ger kalkaflejringer og Alka 
Up som hjælper dig med at 
undgå for store udsving i 
vandbalancen.

http://www.activpool.com/da/2014-03-18-08-19-40/spa-produkter
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Foam Down
I spa bade dannes nogle gange uønsket 
skum i vandover�aden. Det kommer 
typisk fra kombinationen af varmt vand, 
kraftig vandbevægelse samt evt. rester 
fra sæbe og hudfedt fra de badende. 
Foam Down kan tilsættes så ofte der er 
behov. Vedvarende og kraftig skumdan-
nelse er tegn på at spa vandet trænger 
til hel- eller delvis udskiftning.

DOSERING
Tilfør 25-40 ml Foam Down ud over det 
uønskede skum, mens systemet kører. 
Skummet vil derefter forsvinde efter få 
sekunder. 

Calcium Stabil
Calcium Stabil er �ydende hårdhedssta-
bilisator der forebygger kalkudfældning 
og kalka�ejringer i spa vand. Forebyg-
ger uklart vand forårsaget af hårdt 
vand samt udfældning af metaillioner. 
Fordele: PH Neutral. Binder metaillioner 
i vandet. Forebygger kalk- og andre 
mineraludfældninger fra hårdt vand.
Calcium Stabil tilsættes umiddelbart 
efter en nyfyldning. 

DOSERING
Afhænger af vandets hårdhed: Op til 
200dH = 30ml/1000 liter. Fra 200dH = 
40ml/1000 liter. Information om dit 
vands hårdhed �ndes typisk hos det 
lokale vandværk.  

Alka Up
I specielt spa bade kan pH værdien fra 
tid til anden være svær at holde på et 
stabilt niveau. Ved nyfyldning og op-
varmning af vandet vil pH værdien ofte 
være stigende. Men efterfølgende kan 
der også forekomme markante udsving 
i pH værdien. Det kan skyldes en lav al-
kalinitet i vandet, der gør det vanskeligt 
at holde vandet korrekt balanceret. Alka 
Up stabiliserer vandets pH niveau så det 
bliver lettere at beholde den ønskede 
pH vandbalance.  Læs brugsanvisnin-
gen på etiketten.

DOSERING
Tilsæt 50 gr Alka Up for at hæve alkalite-
ten 50 mg/1000 liter vand. 

http://www.activpool.com/da/2014-03-18-08-19-40/spa-produkter
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Problemvand
PROBLEM

Øjen- og hudirritation

Vandet er mat, mæl-
keagtigt og uklart.

Spabadets sider har 
en ru belægning.

Skumdannelse

Ustabilt pH niveau. 
Det er svært at holde et 
stabilt niveau.

Ubehagelig lugt fra 
rørsystemet

Vandet er tåget og 
uklart

MULIG GRUND

For høj pH værdi.

Hårdt vand. 
Kalkpartikler udskil-
les i vandet.

Kalka�ejringer fra 
hårdt vand.

Vandet har for højt 
indhold af sæbe- 
eller kosmetikrester

For lav alkanitet.

Organiske belægnin-
ger i rørsystemet

Spavand skal ud-
skiftes

LØSNING

Justér pH værdi til 7,0-7,4

Justér pH værdi. Rens �ltret.
Chockbehandling.
Tilsæt Calcium Stabil. 

Tøm spabadet for vand og 
�ern belægninger. Opret-
hold pH værdi på 7,0 - 7,4.
Tilsæt Calcium Stabil.

Tilsæt Foam Down

Benyt Alka Up

Rengør rørsystemet med  
Pipe Cleaner

Udskift vandet (hver 3. måned).
Justér pH værdi. 
Chockbehandling. 

Vandet er tåget og 
uklart. Spabadets bund 
og sider er slimede.

Organisk partikler i 
vandet.  
For høj pH værdi.  
Beskidt �lter.

Justér pH værdi. 
Chockbehandling. 
Rens �ltret.




