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Inclear 

Vill du kunna njuta av ett mjukt och härligt vatten utan starka kemika-

lier? Då ska du skaffa dig ett spabad med saltvatten! 

Välj en av våra nya utomhusmodeller, eller få installerat en saltvatten-

anläggning i ditt befintliga spabad.  

Saltvatten är mer behagligt och skonsamt för ögonen och din hy- och 
så luktar det inte klor. Dessa fördelar gör att saltvatten lämpar sig väl 
för dig som använder spabadet ofta. 

Våra spabad är utrustade med in.clear™ saltvattenanläggning som 

desinficerar vattnet och således är ett hygieniskt alternativ till klor. Ett 

spabad med saltvatten är därför ett klokt val för sommarstugan och 

liknande, där man inte vistas året runt. 

 

Leverans av ditt spabad 

Ditt spabad skickas direkt hem till 

dig, fri frakt olossat till tomtgräns. 

En kranbil bokas det av dig som 

kund externt. Vi planerar leverans 

tillsammans så att ev kranbil finns 

på plats vid leverans.  

 

Produktbeskrivning 

Detta lyxiga spabad erbjuder avkopplande massage med hjälp av kraf-

tiga jets. Badet är tillverkat i hållbar amerikansk akryl med PU-

isolering för högsta värmehållning. Det välisolerade locket som ingår 

ger tillsammans med PU-isoleringen hög isoleringsförmåga, därmed 

kan elförbrukningen hållas till ett minimum.  

Skötselråd & tillsyn för ditt spabad: 

 
Efter att man gjort rent sitt spabad vill man förstås att det ska 
vara rent! Därför är det viktigt att se till att rengöringsproduk-
terna du använder är av högsta kvalitet. 
 
 Mät och justera PH-värdet till 7,2  

 Utöver ovanstående instruktioner så rekommenderar vi att du 

utför en chockklorering (3 tabletter per 1000 liter för att uppnå 

ett klorvärde över 3,0 ppm) minst en gång per vecka. Detta för 

att säkerställa ett helt bakteriefritt badvatten över tid. (Gäller för 

användning enligt både punkt 2 och 3)  

 Chockklorering görs alltid med locket av under minst en rengö-

ringscykel (ca 20 minuter). Detta ökar locket och kuddarnas livs-

längd avsevärt.  

 Tillsätt alltid kemikalier direkt i filterutrymmet!  

 Duscha alltid innan du badar i spabadet för att minimera behovet 

av syre/klor och minska risken för bakterietillväxt.  

 Byt ditt vatten i spabadet ca två gånger per år (lämpligen höst/

vår). En gång per år bör rengöring av slangsystemet göras.  

 Då alla har olika förutsättningar för att lyckas med sin vattenkva-

litet så kan det förekomma avvikelser från våra rekommendat-

ioner för att uppnå bästa resultat. Att experimentera lite är A och 

O gällande detta. Alla har olika vatten (kommunalt, brunn, bäck 

osv) på olika ställen i landet så vissa variationer kan förekomma. 

Badfrekvens och ursprunglig vattenkvalitet styr hur du slutligen 

kommer fram till rätt recept  

 

Köp din kemi från Qualitypool för att få garanti-

ersättning. 


