
Viskan Spa Startpaket, Innehåll:

pH-Up

För att hålla ditt badvatten i balans är det viktigt att du mäter pH-värdet med jämna mellanrum.

Har vattnet ett pH-värde på under 7,0 rekommenderar vi att du använder SpaCare pH-Up Granular
för att höja pH-värdet.

SpaCare pH-Up Granular är en av SpaCares högkvalitativa standardprodukter och levereras med 
en mätsked som gör det enkelt att tillsätta rätt dos varje gång. 

pH-Down

För att hålla ditt badvatten i balans är det viktigt att du mäter pH-värdet med jämna mellanrum.

Har vattnet ett pH-värde på över 7,4 rekommenderar vi att du använder SpaCare pH-Down 
Granular för att sänka pH-värdet.

SpaCare pH-Down Granular är en av SpaCares högkvalitativa standardprodukter och levereras 
med en mätsked som gör det enkelt att tillsätta rätt dos varje gång. 

Alka Up

SpaCare Alka Up höjer alkaliniteten i ditt spabad och hjälper dig att hålla ditt spabadsvatten i 
balans.

Du måste mäta och eventuellt justera alkaliniteten vid byte av vatten eller vid problem med att 
upprätthålla ett stabilt pH-värde på 7,0–7,4. Alkaliniteten ska ligga på 80–120 mg/l.

Alkaliniteten mäts med spabadsstickor

Alka Down

SpaCare Alka Down sänker alkaliniteten i ditt spabad och hjälper dig att hålla ditt spabadsvatten i 
balans.

Om alkaliniteten överstiger 120 mg/l, kan du uppleva problem med konstant pH-värde och grumligt
vatten.

Du måste mäta och eventuellt justera alkaliniteten vid byte av vatten eller vid problem med att 
upprätthålla ett stabilt pH-värde på 7,0–7,4. Alkaliniteten ska ligga på 80–120 mg/l.

Alkaliniteten mäts med spabadsstickor



SunWac 12

Med SunWac 12 får du rent och välluktande vatten i ditt spabad. Produkten har ett tillsatt organiskt 
egyptiskt mintextrakt, som ger vattnet en härlig, avslappnande doft, samtidigt som klorinnehållet i 
tabletten säkerställer att du badar i rent vatten. 

SunWac 12-tabletterna ska bara tillsättas före och efter bad – och med en dos som beror på hur 
stort ditt spabad är. På det sättet slipper du tidskrävande klormätningar och besvärliga 
doseringsinstruktioner. Tillsätt bara 1 tablett före bad och 1 tablett efter bad (för spabad med 1000–
1500 liter vatten).

Det är wellness och renlighet i en och samma produkt.

MiniChlor

SpaCare MiniChlor säkerställer vattenhygienen för ditt spabad.

SpaCare MiniChlor har en klassisk klordoft och är en av våra högkvalitativa standardprodukter som
är tillverkade i renast kvalitet – utan tillsats av onödiga kemikalier.

Med tillsats av SpaCare MiniChlor blir vattnet rent och bakteriefritt, så att alla i spabadet kan röra 
sig obehindrat – även de allra minsta.

SpaCare MiniChlor tillsätts 10 minuter före bad, och kan användas i spabad av alla storlekar.

No Scale

I Skandinavien innehåller vårt dricksvatten ofta stora mängder kalk (hårt vatten) och metaller som 
järn och mangan.

Med SpaCare No Scale minskas risken för att kalk och metaller fälls ut och lägger sig som kalk- 
eller järnhaltiga beläggningar i ditt spabad.

Använd SpaCare No Scale både när du fyller spabadet med vatten och varje vecka för att 
underhålla effekten.

Tablettestare

Denna tablettestare mäter klor och pH i ditt spabadsvatten.

Så använder du tablettestaren: Börja med att ta av locket. Fyll sedan testenheten med vatten från 
ditt spabad och tillsätt en tablett. Skaka sedan testenheten. Läs av värdena.

OBS! Tablettestaren kan inte mäta den totala alkaliniteten i vattnet. För att mäta vattnets alkalinitet,
rekommenderar vi att du använder teststickor som kan mäta alkalinitet.


