
SPACARE
OXYBOX
ET MILDT OG LUGTFRIT ALTERNATIV TIL 
KLOR- OG BROMHOLDIGE SPAPRODUKTER
 
ETT MILT OCH LUKFRITT ALTERNATIV TILL 
SPA-PRODUKTER SOM INNEHÅLLER KLOR 
OCH BROM
 
TIL ALLE TYPER AF SPA/FÖR ALLA TYPER 
AV SPA

OM SPACARE OXYBOX

Hvis du ikke har lyst til at bade i klorvand, findes her et godt 
alternativ. Men husk, at klor både oxiderer og desinficerer. 
Det betyder, at for at opnå en effektiv klorfri løsning, skal 
du altid bruge to produkter for at få tilnærmelsesvis samme 
effekt som klor.
 
Vores anbefaling til klorfri badning i spa er, at du anvender 
SpaCare OxyBox-systemet, som er et moderne oxygen- 
baseret, klorfrit alternativ, der passer perfekt til dig, som
ønsker et mildt og lugtfrit alternativ i din ude- og inden-
dørs spa.

Endnu en fordel ved SpaCare OxyBox-systemet er, at det 
kan kombineres med vores SunWac 12-klortabletter med 
eukalyptus duft.

Om du inte känner för att bada i ett klorerat vatten är detta 
ett bra alternativ. Men kom ihåg att klor både oxiderar och 
desinficerar. Detta innebär att du alltid måste använda två 
produkter för att få en effektiv klorfri rengöring, ungefär 
samma effekt som klor.

För att bada klorfritt använder du SpaCare OxyBox- 
systemet, som är ett modernt syrebaserat, klorfri alternativ 
som passar dig som vill ha ett milt och luktfritt alternativ 
i ditt utomhus- och inomhusspa.

En annan fördel med SpaCare OxyBox-systemet är att det 
kan kombineras med våra SunWac 12-klortabletter med 
eukalyptus doft.

Start Up Før badning/
innan bad

Chockbehandling

30 ml 15 ml 30 ml

DOSERINGSTABEL FOR/DOSERINGSBORD 
FÖR ACTIVE OXYGEN SYSTEM A+B

Active Oxygen Granular (A) per 1.000 liter

Start Up Ugentlig dosis/veckodos

20 ml 20 ml

Oxy Plus Activator Liquid (B) per 1.000 liter

PRODUKTER I SPACARE OXYBOX
SPACARE ACTIVE OXYGEN GRANULAR (A)
Dette er et oxidationsmiddel, der benyttes sammen med 
SpCare Oxy Plus Activator Liquid (B) for at opnå et lugtfrit 
alternativ til klor- og bromholdige desinfektionsmidler i 
din spa.

Tilsæt produktet direkte i dit spavand med vand- 
cirkulationen kørende på laveste hastighed, inden der skal 
bades.

Detta är et oxidationsmedel som används med SpaCare 
OxyPlus Activator Liquid (B) för att få et luktfritt  
alternativ till klor- och bromhaltiga desinfektionsmedel i 
ditt spabad.

Lägg till produkten direkt i ditt spabadsvatten med  
vattencirkulationen igång på lägste hastighet innan bad.

SPACARE OXY PLUS ACTIVATOR LIQUID (B)
Dette er et effektivt og langtidsvirkende desinfektions-
middel, som bruges sammen med SpaCare Active Oxygen 
Granular (A) for at opnå et lugtfrit alternativ til klor- og 
bromholdige desinfektionsmidler i din spa.

Produktet tilsættes let med det indbyggede målebæger. 
Det skal kun tilsættes til vandet ved opstart, ny påfyldning 
samt én ugentlig vedligeholdesesdosis.

Detta är ett effektivt långtidsverkande desinfektionsmedel 
som används tillsammans med SpaCare Active Oxygen  
Granular (A) för att skapa ett luktfritt alternativ til klor- 
och bromhaltiga desinfektionsmedel i ditt spabad.

Produkten tillsätts enkelt med den inbyggda måttbägaren. 
Du behöver bara tillsätta medlet till vattnet vid start, vid 
vattenpåfyllning och 1 underhållsdos varje vecka.

TESTSTRIPS OXY
Med Teststrips Oxy kan du foretage en måling af oxygen, 
pH og alkalinitet i dit badevand. Pakken indeholder 10 
teststrips.

Med Teststrips Oxy kan du mäta syrehalt, pH-värde och 
alkalinitet i ditt badvatten. Förpackningen inneåller 10 
teststrips.


