Wateronderhoud
Het is heel belangrijk om het water van uw Sunspa zeer goed te onderhouden. Hieronder geven wij u
enkele tips om uw water optimaal te houden.
Wekelijks onderhoud:
Het water dient u minimaal 1 keer per week te testen op de volgende waarden:
- PH waarde = tussen 7,2 en 7,6
……… eventueel PH- of PH+ toevoegen
- Alkalinity = tussen 80 en 120 ppm
……… eventueel TA+ of PH- toevoegen
- Chlorine – tussen 1 en 3 ppm (met ozonator)
……… eventueel 63G granulaat toevoegen
- Calcium = tusen 250 en 450 ppm
……… eventueel Calcium Booster toevoegen
Gebruik de spa niet wanneer deze waarde niet goed zijn!
Voeg nooit teveel producten in 1 keer toe, zorg dat er altijd een Chloortablet in de skimmer of nog
beter in de chloordispenser ligt. Maak iedere keer als u de spa gebruikt even de waterlijn schoon dit
voorkomt dat deze zicht gaat aftekenen.
Is uw water troebel? Controleer de waarden en pas deze aan wanneer nodig.
Voeg een soeplepel 63G toe en zet de pompen aan. Laat nu de cover open en maak een tijdje geen
gebruik van de spa daar deze nu te veel chloor bevat. U zult zien dat het water weer snel helder wordt,
Filter(s) ook zeker 1 keer per week goed schoonspoelen met de tuinslang en eventueel reinigen met
1 jaar afhankelijk van de vervuiling.
Wij adviseren om het water van uw spa om de 3 maanden te verversen
- Schakel eerst de stroom van de spa uit!
- Laat het water uit de spa door middel van de afvoer of met een dompelpomp.
- Laat al wat water in de kuip terwijl deze nog openstaat zodat ook de leegloop leiding goed
doorspoeld.
- Maak de kuip goed schoon, gebruik hierbij geen schuurmiddel of schoonmaakmiddel met zeep.
- Behandel de kuip eventueel met wax (fast gloss)
- Nu kunt u de stroom weer inschakelen.
Het is zeer belangrijk om het water goed te onderhouden (kans op infecties)
- Een te lage PH waarde kan schade aanbrengen aan kussens, cover en andere delen van het bad,
tevens werkt de chloor niet goed bij een verkeerde PH waarde.
- Zorg dat er altijd voldoende chloor wordt toegevoegd.
- Geef een aantal keren per week een chloorshock.
- Zorg altijd bij het verlaten van het bad dat alle leidingen, jets en waterval openstaan zodat alle
afgesloten leidingen.
Verzorg en onderhoud de cover en omkisting goed voor een langere levensduur.
Vraag advies aan uw verkoper welke producten u hiervoor het best kunt gebruiken.

For your wellness and health

