
 
Vattenvård med Guardian produkter. 

Uppstart. 

Steg 1. 

Kontrollera vattnets ph värde som skall ligga på 7.1 - 7.5. Kommunalt vatten kan ha ett ph på 8, 
men sjunker normalt till en bra nivå efter ett par bad. 

Har du tidigare använt klor bör du byta vatten och filter eller använda Guardian Anti Chlorine som 
effektivt avlägsnar alla rester av klor. 

Använd aldrig klor tillsammans med ScienceWater (Guardian Spa). Steg 2. 

Guardian SPA (Blå flaska) kan användas för sig eller i kombination med ett Oxidizer (Vit flaska). 

Om den används med Oxidizer, lägg 0,2 liter SWT Oxidizer per 1.000 liter vatten. Vänta 2 dagar 
och tillsätt sedan en initial dos på 60 ml Guardian SPA (Tippa flaskan 3 ggr för 60 ml) för varje 
1.400 liter. Tillsätt kemikalierna samtidigt som filtersystemet körs och efter 5 min är det klart att 
bada. 

Rekommenderad dosering SWT varannan vecka, tippa flaskan för en dos av 20 ml.

- (700 liter) = 35 ml  
- (900 liter) = 45 ml  
- (1400 liter) = 60 ml  
- (2000 liter) = 80 ml 

Tänk på att den angivna doseringen är för normalt användande, men allt beror på faktorer såsom 
intensiteten av användningen av badet, filtertiden och omgivningstemperaturen.  
 
ScienceWater Spa förbrukas bara när du badar, alltså kan doseringen minskas då badet används 
mindre frekvent, mät aktuellt värde med rekommenderade teststickor för PHMB.

Vid problem med vattenkvaliteten. 

Om vattnet är grumligt, mjölkfärgat eller luktar illa. 

Se först till att filtret är rengjort eller backspolat, kontrollera sedan ph värde på vattnet som skall 
ligga mellan 7.1 - 7.5. 

Tillsätt 2 dl Guardian Oxidizer (Vit flaska) per 1.000 liter vatten och fortsätt sedan med Guardian 
SPA och avvakta 1-2 dagar för att se resultat. Guardian Oxidizer är en typ av chockmedel som 
snabbt renar grumligt vatten. Har du inte Guardian Oxidizer kan du prova att dubbla dosen 
Guardian SWT för att sedan återgå till normal dosering. 

Datablad hittar du på www.pool-fritid.se  -  Pool & Fritid AB Tel: 08-4101 48 38 

http://www.pool-fritid.se

