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VejeN TIL VeLVÆRe I DIN INDeNDøRs spa

ScAnDinAViAn SpAcArE · inDEnDørS SpA
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inDEnDørS og uDEnDørS SpA

Det er en totaloplevelse at gå i spabad. når du 
tænder for vandet og lader dig sænke ned i det 
opvarmede vand, er du pludselig meget langt 
væk fra det kolde nord. Det er tid til at forkæle 
dig selv, drømme dig væk og pirre alle sanser. 

når du anskaffer dig et spabad, bliver du også 
den lykkelige ejer af mere velvære og en højere 
livskvalitet. Men der stilles også nogle særlige 
krav til at rengøre og vedligeholde en spa. Det 
skyldes blandt andet: 

•	 At	vandtemperaturen	er	høj.
•	 At	der	er	skjulte	rørsystemer.

når det gælder rengøring og vedligeholdelse, 
er det heldigvis let at gå til, når du bruger de 
rigtige Spacare-produkter. i denne brochure 
kan du læse, hvad du skal huske på, når du 
bruger din spa, og hvordan du griber vedlige-
holdelsen an. 

Der findes flere forskellige slags spa- og boble-
bade, og de skal vedligeholdes og rengøres på 
forskellige måder. Der er to hovedtyper:

•	 Indendørs	spa	–	Spabad	med	100-200	l		
 vand beregnet til to-tre personer. 
 Karret skal fyldes med frisk vand, hver  
 gang du skal bade, og bagefter skal det  
 brugte badevand tømmes ud. Denne type  
 spabade har intet filteranlæg. 

•	 Udendørs	spa	–	Spabad	med	500-3000	l		
 vand. Badet er forsynet med et filteranlæg,  
 der gør det muligt at genbruge badevandet  
 flere gange. 

Denne vejledning er beregnet til indendørs 
spa med 100-200 l vand beregnet til 2-3 
personer. Der findes en særskilt vejledning fra 
Scandinavian Spacare til udendørs spabade. 



DET SKAl Du gørE, Før Du BrugEr Din SpA

DET SKAl Du gørE, når Du HAr BrugT Din SpA

Det skal være en ren fornøjelse at gå i indendørs 
spabad. Det er en speciel følelse at mærke vandet 
massere hver en afkrog af din krop, mens du luk-
ker øjnene og drømmer dig langt væk. 
  
For at kunne føles rent, skal badevandet være 
rent. Derfor må du de dårlige bakterier til livs. 
Forskellige bakterier kan trives i et spabad, der 
ikke holdes ordentligt rent. Mange af dem er 
harmløse, men desværre ikke alle. Det gælder 
for eksempel legionella-bakterien og den typiske 
spabads-bakterie pseudomonas Aeruginosa, der 
kan give eksem, småbylder og ondt i ørerne. 

Heldigvis kan bakterierne bekæmpes effektivt 
med Spacare SunWac 3 Sanitizing-tabletter.

sådan gør du: 
•	 Fyld	karret	til	normal	vandhøjde	og	start		
 vandcirkulationen. 
•	 Tilsæt	en	SunWac	3-tablet	til	vandet	for	hver		
 person, der skal bade. 
•	 Efter	cirka	et	minut	er	tabletterne	helt	opløst,		
 og du kan stige ombord og nyde boblerne.
•	 Følg	i	øvrigt	brugsanvisningen	for	
 Spacare SunWac 3. 

Tip: Vask dig før badet
Du forurener badevandet 200 gange mere, hvis 
du ikke har vasket dig, før du sætter dig til rette i 
karret. Derfor er det en god ide at vaske dig grun-
digt, før du bruger dit spabad. Det gør oplevelsen 
bedre, og det letter rengøringen. 

Hver gang du træder ud af dit spabad, skal du 
gøre karret og systemet rent efter dig. Det er 
hurtigt gjort, og det er med til at sikre en god 
hygiejne og en lækker oplevelse, næste gang 
du skal i spa. 

sådan gør du: 
•	 Lad	vand-	og	luftmassagen	køre,	mens	du		
 tilsætter en SunWac 3-tablet pr. person, 
 der har badet. 
•	 Lad	herefter	vandet	cirkulere	i	et	minut	og		
 tøm karret for brugt badevand.
•	 Følg	i	øvrigt	brugsanvisningen	for	
 Spacare SunWac 3.



SåDAn VEDligEHolDEr Du Din SpA

Det er ikke nok blot at hælde det brugte bade-
vand ud, hver gang du har brugt dit spabad. 
Heller ikke, selvom du har et selvtømmende kar 
eller et med lufttørring af rørene. Der kan nemlig 
sagtens gemme sig bakterier i rester af kropsfedt 
i rørene. 

Derfor er du nødt til at sørge for en regelmæssig 
rengøring af hele rørsystemet. Vi anbefaler, at du 
gør det hver tredje måned. Heldigvis er det let at 
gå til, når du bruger Spacare pipe cleaner. Husk 
blot, at der ikke må bades i vand, som er tilsat 
pipe cleaner. 

sådan gør du: 
•	 	Fyld	karret	til	normal	vandhøjde	–	anvend	

eventuelt brugt badevand. 
•	 Tilsæt	125	ml	SpaCare	Pipe	Cleaner	pr.		 	
 100-200 l vand. 

•	 Start	vandcirkulationen,	men	ikke	luftind-
 blæsningen. 
•	 Efter	10	minutter	er	alle	usynlige	rør	og			
 slanger rene indvendig. 
•	 Stop	vandcirkulationen	og	hæld	vandet	ud.	
•	 Skyl	herefter	af	med	rent	vand	og	tør	karret.	
•	 Følg	i	øvrigt	brugsanvisningen	bag	på	SpaCare		
 pipe cleaner. 

sådan holder du dit spabad flot og skinnende:
Forskellige Spacare-produkter gør det nemmere 
for dig at holde overfladerne skinnende og få dit 
spabad til at se indbydende, lækkert og rent ud:

•	 Polér	karrets	overflade	regelmæssigt	med		
 Spacare Beauty polish.   
•	 Slip	for	genstridig	snavs	i	vandlinjeområdet		
 med Spacare cleansing cream. 
•	 Fjern	kalkbelægninger	indvendig	i	karret	og	
 i rørene med Spacare Descaler. 

oplevelsen af at gå i spabad bliver endnu 
større, hvis alle sanserne er med. når du 
tilsætter Spacare Wellness Fragrance bliver 
også duften en ren nydelse. 
 

Spacare Wellness Fragrance 
findes i to lækre duftvarianter: 
•	 Pine	(fyr)
•	 Eucalyptus

DEn rETTE DuFT FulDEnDEr FølElSEn AF VElVærE
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