
Vízkezelés Bali 

A beüzemelést követő 2.napon fürdés után 30 ml SpaBalancert adunk a vízhez. A jakuzzit állítsuk le, 

amikor beleöntjük a SpaBalancert, így az anyag egyenletesen elterül a víz felszínén. A víz Ph-ját 

ellenőrizzük, ha nem kerültvízlágyító beépítésre a jakuzziba. 

3-6. nap: Ph ellenőrzése, UltraShock-ot öntünk a vízbe , 5ml/ személy, de minimum 10 ml, fürdőzés 

után. 

7.nap: Ph ellenőrzés, szűrőtisztítás  FilterClean Natural-lel. 

1-5 hónap: hetente egyszer Ph-érték ellenőrzése (ha nincs vízlágyító beépítve), 2-3 hetente 

szűrőtisztítás ( használat függvénye), a 3. héttől hetente 12 ml SpaBalancer-t és 10 ml UltraShock-ot 

adunk a vízhez. Ha tiszta a víz, ezek a mennyiségek is elhagyhatóak 1-1 hétre. 

Ezután tovább folytatjuk heti  vagy 2 heti rendszerességgel a 12 ml SpaBalancer és a 10 ml UltraShock 

adagolását. 

Legalább 3 óra teljen el a SpaBalancer és az UltraShock használata között!  

6-12 hónap: alapos tisztítás SystemFlush csőtisztítóval, majd teljes vízcsere. 

                                                  Szűrőtisztítás-Filter Clean Natural-lel. 

 A szűrőtisztítás 3-5 hetente esedékes, a használat függvényében. Fél kupak FilterClean Natural-t  

feloldunk forró vízben, majd a szűrők min. 12 órán át ázzanak bent. Utána a szűrőket hypós vízben 

(10 l vízbe fél l hypo ) is órákig ázni hagyjuk.  

A szűrőtisztítás FilterClean és vízlágyító nélkül: a szűrőt 3-4 dl hypóval kevert forró vizes vödörbe 

tesszük, majd kivétel után tiszta vízzel slaggal kiveretjük a hypós vizet a szűrőből. Ezután 1 liter 20%-

os ecetet öntünk egy tiszta vízzel teleengedett vödörbe, ismét néhány órát áztatjuk, majd a tiszta 

vizes slaggos kiveretés után a szűrőt egy fehér frottírtörölközőbe csavarjuk, ezt 1200-1500-as 

fordulaton kicentrifugázzuk, majd szobahőmérsékleten hagyjuk megszáradni. 

                                                            Ph-érték/Vízkeménység beállítása 

 Az ideális érték Ph érték : 6,5-6,8, amit mindig felmelegített, 37,5 fokos vízben mérünk. Amennyiben 

a víz keménysége 8 feletti értéket mutat, öntsünk 0,5 liter 20%-os sósavat, vagy 0,5 kg Ph Mínuszt 

oldott állapotban a vízhez. A méréshez Ph mérőt használunk. A mérést a kívánt érték eléréséig 

ismételjük. 

                                                                             Habzásgátlás 

A jakuzziba zuhanyzás után, lehetőleg új fürdőruhába menjünk. A fürdőruhát soha ne mossuk ki sem 

mosószeres, sem pedig öblítős vízben, mert a kioldódó vegyi anyagok habzáshoz vezetnek, ez 

kimondottan igaz, ha szivacsbetétes fürdőruhát viselünk. Ez a probléma végső esetben 

habzásgátlóval orvosolható. (Antifoam ) 
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