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SpaCare Startpakke Deluxe til spabad
Normalpris 2.570,SPAR 771,-

Nu 1.799,- inkl. moms
1.439,- ekskl. moms

Vi har sammensat en startpakke til dit nye Spabad fra MSpa ud fra de produkter, som vi mener er mest nødvendige for at
komme godt igang med et sundt vandmiljø, og også de produkter, som vi mener er de bedste. Med denne pakke er du sikret
sundt vand, så du undgår bakterier, og passer samtidig godt på spapadet.
Leverandøren Scandinavian SpaCare er nøje udvalgt pga. den høje og rene kvalitet i deres produkter.
Startpakken indeholder:
- OxyBox
- Sunwac 9
- Smarttester
- PH Up
- PH Down
- Alka Down
- No Scale
- Bright & Clear
Med Oxy Box får du et lugtfrit alternativ til klorholdige kemikalier, som effektivt desinficerer vandet. Fordelen ved denne
pakke, er at man ikke kan risikere at anvende for meget klor, som kan skade pumpen i spabadet. Bruger man for lidt klor,
kan man risikere at blive syg af vandet. Oxy box er nem at regulere for at holde vandet rent og sundt, og kan samtidig ikke
skade spabadet.
Sunwac 9 klortabletter bruges én gang om ugen til at tage de mest genstridige bakterier, som kun klor kan tage. VIGTIGT:
Brug blot 1 klortablet på samme tidspunkt i ugen. Anvisningerne på pakken følges kun, hvis du IKKE bruger OxyBox
sideløbende.
Med Smarttester kan du måle alle de værdier du har brug for, for at kontrollere indholdet af kemikalier. Her får du vist
præcise målinger på PH-værdier, klor og alkalitet, og er fri for at skulle stå og vurdere en farve på en test-strip. På denne
måde kan du nemmere regulere brugen af kemikalier, hvilket er sundest for dig.
PH Up og PH Down bruges til at justere vandets balance. PH værdien er vigtig for at regulere virkningen af de
desinficerende produkter, samt for at undgå irritation af huden.
Alka Down skal anvendes til at holde PH værdien på plads. Alka Up skal dog anvendes hvis du bor et sted, hvor kalk er
fjernet helt fra vandet.
No Scale sørger for at kalk og jern ikke sætter sig så let på indersiden af spabadet.
Brug Bright & Clear til at holde vandet klart. Det sørger for at samle partiklerne så filteret nemmere kan samle det op, og
vandet dermed ikke ser grumset ud.

OBS - der kan kun købes én Startpakke Deluxe per spabad!

