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Påfyllningsfilter som reducerar kalkhalten i vattnet med hjälp av
jonbytarteknik. Används om du har hårt vatten med hög kalkhalt.
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jonbytarteknik. Används om du har hårt vatten med hög kalkhalt.

Filtret räcker till ca 6500 liters vattenfyllning vilket ger
4-6 fyllningar till ett normalt spabad beroende på volym.

Filtret räcker till ca 6500 liters vattenfyllning vilket ger
4-6 fyllningar till ett normalt spabad beroende på volym.

Gör så här:
- Anslut filtret till trädgårdsslangen med en snabbkoppling
typ ”Gardena” och fyll spabadet. Lägre flöde/långsammare
ger bättre resulat.
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- Anslut filtret till trädgårdsslangen med en snabbkoppling
typ ”Gardena” och fyll spabadet. Lägre flöde/långsammare
ger bättre resulat.

- När du använt filtret ställer du det upp så att allt vatten
dräneras ut.
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- Sätt sedan tillbaka den nedre plasthuven och fyll på filtret
med saltvatten för att återaktivera filtret.
Dosera ca 1 matsked vanligt bordssalt till 5 dl vatten.
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- Sätt tillbaka övre plasthuven och förvara fyllt med saltvatten
till nästa användning.
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- Obs! Töm alltid ut saltvattnet innan du använder filtret på nytt.
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Notera spabadets vattenvolym på filtret och notera hur många
gånger du använt filtret.
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Rymmer badet 1100 liter så räcker det till 6 fyllningar.
1300 liter = 5 fyllningar och 1600 liter = 4 fyllningar.
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