
Varför ska vattnet vara rent?

Vattnet ska vara 
• Hygieniskt rent
• Kristallklart
• Luktfritt
• Fritt från bakterier och mikroorganismer
• Fritt från hälsorisker

Mål:
Ett behagligt vatten och förebyggande renlighet



4 steg för ett kristallklart vatten

1. Vattenbalans
pH-värde / Alkalinitet / Hårdhet

2. Desinfektion
Klor / Aktivt syre / Brom

3. Rengöring
Patronfilter / Rörsystem / Spabad

4. Specialprodukter



1. Vattenbalans
pH-värde – grunden för rent vatten

Mäts med teststickor eller 
testset

pH 0-7 = surt
pH 7 = neutralt
pH 7-14 = basiskt
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• Hud och ögonbesvär
• Kalkutfällningar (grumligt vatten, 

beläggningar i rör, filter)
• Reducerad desinfektionseffekt

• Kan orsaka irritationer i ögon och 
slemhinnor

• Korrosion på metalldelar



1. Vattenbalans
Alkalinitet

• Förmåga att tåla tillskott av vätejoner (H⁺) utan att pH-värdet 
sänks (buffert)

• Optimalt värde = 80 – 120 mg/l
• Höjs med Alkalinity Up
• Sänks med pH Minus

Låg alkalinitet ger:
• Snabba pH-svängningar
• Aggressivt vatten

Hög alkalinitet ger:
• Snabba pH-svängningar
• Kalkutfällningar



1. Vattenbalans
Hårdhet

• Kalcium- och magnesiummineraler i vattnet
• Optimalt värde = 150 – 250 mg/l
• Höjs med Hardness Up
• Sänks med Kalkstabilisator

Låg hårdhet ger:
• Aggressivt vatten

Hög hårdhet ger:
• Kalkutfällningar
• Missfärgningar



2. Desinfektion
Smutsigt vatten

Från omgivningarna
• Växtdelar
• Pollen
• Damm

Från badande
• Hudavlagringar
• Hud- och 

hårvårdsprodukter
• Bakterier

• Otvättad badgäst förorenar vattnet 200 ggr mer
• Spabadstemperaturer = optimalt för bakterieväxt



2. Desinfektion - Klor
Myter

• Luktar obehagligt
• Allergiutlösande
• Orsakar hudsjukdomar
• Svårt att hantera



2. Desinfektion - Klor
Klor i naturen

• Ett av de 20 vanligaste ämnena i naturen
• Ett vitalt ämne
• Haven består av 3,5 % koksalt (NaCl)
• Ledningsvatten, mineralvatten
• Djur- och växtorganismer innehåller små 

mängder klor
• Vissa klorhaltiga föreningar har isolerats från 

naturliga ämnen. T ex antibiotika



2. Desinfektion - Klor
Klor i vardagliga livet

• Livsmedel
• Kosmetika
• Kläder (färg)
• Plast
• Lack
• Möbler
• Medicin
• Desinfektion



2. Desinfektion - Klor
För- och nackdelar

Fördelar
• Prisvärt och säkert
• Kristallklart vatten
• Bästa vattenhygienen, används även till dricksvatten
• Flexibel användning genom långtids- och 

snabbklorprodukter

Nackdelar
• Benämningen klor kan ha en avskräckande ton
• Klorlukt vid felaktigt pH-värde, kloraminer
• Låg verkan vid högre pH



2. Desinfektion - Klor
Funktion

Diklor-isocyanursyra (snabblöslig)
Triklor-isocyanursyra (långsamtlöslig)

Löst i vatten -> Fritt aktivt klor
Cl₂ = Klorgas
HOCl = underklorsyra
OCl⁻ = Hypokloritjon

Dessa står alltid i en viss balans till 
varandra beroende på pH-värdet

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9     10   pH

Cl₂ HOCl OCl⁻



2. Desinfektion - Klor
Funktion

Cl₂ finns bara vid väldigt lågt pH

HOCl desinficerar ca 20x bättre än OCl⁻

Bäst desinfektion vid pH = 6, MEN…
lågt pH = korrosion m.m.

HOCl H⁺ + OCl⁻
H⁺ är sur, dvs pH-sänkande 0      1     2      3      4      5     6      7      8     9     10   pH

Cl₂ HOCl OCl⁻



2. Desinfektion - Klor
Kloraminer – bundet klor

Vid dosering av klor sker följande
• Oxiderar föroreningar -> klor förbrukas
• Reagerar med kvävehaltiga föreningar 

(svett, urin, hudavlagringar) och bildar 
kloraminer = bundet klor

• Höjer halten fritt klor

Kloraminer har stark klorlukt, men löses 
upp av fritt klor. Vid klorlukt ska alltså mer 
klor tillsättas.

Höga halter bundet klor – orsaker
• Hög badbelastning
• Föroreningar i spabad och rörsystem
• Otillräcklig flockning
• Smutsigt filter
• Låga värden fritt klor



2. Desinfektion - Klor
Cyanursyra

• Stabiliserat klor är bundet till cyanursyra
• Cyanursyran motverkar att kloret bryts ner av solljus
• När kloret reagerar med föroreningar blir cyanursyran kvar i vattnet
• För hög koncentration cyanursyra hindrar kloret från att reagera med 

smutspartiklar, s k klorblockering
• Vid klorblockering sker ingen desinfektion trots rätt klornivåer
• Åtgärdas med vattenbyte

I ett spabad uppstår klorblockering normalt efter 3-4 månader



2. Desinfektion – Aktivt syre
För- och nackdelar

Fördelar
• Luktfri
• Bildar ej haloaminer
• Klorallergiker kan bada

Nackdelar
• Verkar endast direkt 

efter dosering
• Måste kompletteras 

med Shock Support för 
långtidsverkan

• Måste chockkloreras 
regelbundet



2. Desinfektion – Aktivt syre
Användning

Aktivt syre verkar endast efter dosering av 
produkten
Det verksamma ämnet förbrukas även när 
vattnet är rent
Halten Aktivt syre i vattnet ska därför alltid 
mätas 2 timmar efter dosering



2. Desinfektion – Aktivt syre
Shock Support

Tid

Vattenvård utan Shock Support

Verkan Spa Shock

Tillväxt av
mikroorganismer



2. Desinfektion – Aktivt syre
Shock Support

Tid

Vattenvård med Shock Support

Verkan Spa Shock

Verkan Shock Support

Tillväxt av
mikroorganismer2



2. Desinfektion – Brom
För- och nackdelar

Fördelar
• Luktfri
• Irriterar ej slemhinnor
• Verksamt även vid 

högre pH
• Bra desinfektions-

verkan
• Även bundet brom 

desinficerar bra

Nackdelar
• Högre pris
• Kan verka etsande mot 

vissa metaller
• Låg oxideringseffekt



2. Desinfektion – Brom
Användning

• Brombank måste byggas upp
• Liksom klor bildas bundet brom, sk bromaminer 

när bromet reagerar med föroreningar
• Förbrukat brom övergår till bromidjoner
• När badet chockas med klor eller aktivt syre 

regenereras bromet, bromidjonerna övergår till 
fritt brom igen. Bromet återanvänds till viss del

• Mätning av vattnet bör ske först några timmar 
efter chockning för ett säkert mätresultat



3. Rengöring

Filter Cleaner
• Rengör filtret minst 1-2 ggr per månad

Pipe Cleaner
• Avlägsnar beläggningar i rörsystemet

Gel Cleaner
• Rengör effektivt vattenlinjen och spakaret



4. Specialprodukter

Foam Fighter
• Löser upp skum på ytan
• Vid kraftig skumbildning – byt delar av vattnet

Gentle Clarifier
• Samlar små partiklar som passerar filtret till 

större flockar så de fastnar i filtret
• Biologiskt nedbrytbart
• Kompatibelt med pappersfilter



Allmän spaskötsel

• Dosera alltid efter uppmätta värden, gå EJ 
blint efter doseringsanvisningar

• Kemikaleförbrukningen beror i hög grad på 
enskilda faktorer så som badbelastning, 
temperatur etc.

• Varmt vatten, kraftiga vattenrörelser och 
mindre volymer gör att spaskötsel skiljer sig 
en del från poolskötsel. Framför allt så är 
vattenbalansen viktigare
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