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Bubbelbad 
Skötselguide 
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Bada säkert. Bada skönt.

Välkommen till Delphin Spa. Det är skönt att bada. Men för att du ska kunna slappna av måste 
badet vara hygieniskt och tryggt.
Bubbelbadet och dess rörsystem ska hållas fritt från smuts och 
bakterier. Guiden förklarar och ger dig praktiska tips på hur du 
håller ditt badkar rent och hygieniskt. 

Delphin Spa önskar dig ett avkopplande bad i ditt bubbelbadkar!



4 5* Använd biocider på ett säkert sätt.  
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Ett hygieniskt bubbelbad börjar med ett  
hygieniskt rörsystem

en kvart och tappa sedan ut vattnet. För att skölja rent, fyll karet 
med kallt vatten och tappa ut.

Rengöring av rör med Bubbelbad Pipe Cleaner kompletteras 
med Bubbelbad Disinfection Tabs*. Desinfektionstabletterna tar 
död på bakterier och mikroorganismer och förhindrar på så vis 
att det finns organiska föroreningar som kan föröka sig i 
rörsystemet. Tabletterna tillsätts efter varje bad innan vattnet 
tappas ur. Vänta till dess att tabletterna har löst upp sig och ha 
cirkulationssystemet igång en liten stund innan du sedan tappar 
karet på vatten.

Det är cirkulationssystemet som gör bubbelbadkaret speciellt. 
För att hålla ditt bubbelbad hygieniskt och säkert behöver rören 
bakom cirkulationssystemet skötas om. 

När karet tappas på vatten dröjer sig alltid lite vatten, hudavlag-
ringar och tvål- respektive schamporester kvar i rörsystemet. 
Dessa organiska föroreningar bildar en mycket gynnsam 
gro grund för bakterierna att föröka sig i och de trivs utmärkt i 
den varma och fuktiga miljön i rören. Över tid kan det bildas en 
beläggning i rören, en så kallad biofilm, som bakterier tar fäste i. 
Speciellt legionellabakterien är farlig. Genom att avlägsna 
beläggningen i rören tar man bort grogrunden för dessa 
bakterier.

Använd Bubbelbad Pipe Cleaner för att rengöra rören.   
Vi rekommenderar att Pipe Cleanern används efter senast 8 bad 
eller 2 månader. Det är viktigt att detta görs regelbundet för att 
undvika att fetthinnan blir för tjock och torkar fast. För att rengöra 
rören: fyll badkaret med vatten till över jet munstyckena och 
tillsätt sedan Pipe Cleanern. Ha cirkulationssystemet igång under 

Produkter att använda

Rengöring Bubbelbad Pipe Cleaner

Desinfektion Bubbelbad Disinfection Tabs*
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Njut av ett rent och härligt doftande  
bubbelbad

Tillsätt en doft för ett extra skönt bad. 
Bubbelbad Water Aroma innehåller en frisk doft av citrus för ett 
extra uppfriskande bad. Naturliga eteriska citrusoljor och härligt 
enbärsextrakt verkar stimulerande och uppfriskande. Eteriska 
apelsinoljor skyddar huden från uttorkning. 

Dofterna är särskilt anpassade för bubbelbad och skummar 
varken för lite eller för mycket.

Oljiga smutsränder och rester av hudpartiklar, body lotion, 
schampo och liknande tas enkelt bort med det alkaliska 
rengöringsmedlet Bubbelbad Cleaner. Låt Cleanern verka en kort 
stund innan du sköljer av med vatten. 
Obs: På lackade och kromade ytor samt föremål av lättmetall: 
testa först på ett dolt ställe. 

Produkter att använda:

Rengöring Bubbelbad Cleaner

Produkter att använda:

Doft Bubbelbad Doft
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Delphin Spa – a brand of Chemoformgroup

Chemoform Scandinavia AB
c/o Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 271 04 I 102 52 Stockholm
SWEDEN
Tel. +46 (8) 55 92 20 55
Fax +46 (8) 55 80 28 29
www.chemoform.se
chemoform.scandinavia@chemoform.com


