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For å beholde ett rent og bakteriefritt fritt kar bør følgende råd om renhold og 
rensing følges:  
 
For det daglige renholdet av karets overflate, paneler og dyser kan baderoms 
spray eller mikrofiber klut brukes. Bruk aldri noen form for syntetiske kluter, skure 
svampe, skuremiddel, alkohol, løsemidler eller syreholdig væske da dette skader 
overflatene. 

 
For å beholde den blanke overflaten lengst mulig i karet, ikke bruk vann over 60°C. 
 
Overflate behandling: 
 
SpaCare Cleansing Cream: 
Denne har en mild slipeeffekt som fjerner vannlinje smuss på bla.dusjkabinetter 
og massasje kar.  Denne påføres med en fuktig klut eller en svamp. Rens med 
vann og tørk av med en myk klut eller papirserviett. Etterpoler eventuelt med 
SpaCare Beauty Polish for å gi karet en glansfull og smussavstøtende overflate. 
 
SpaCare Beauty Polish: 
Denne brukes til forsegling, polering og vedlikehold av alle overflater i badekar og 
boblekar. Denne gjør overflaten vann- og smussavtøtende samt glansfull. Fjern 
først fastsittende smuss med SpaCare Cleansing Cream. Påfør SpaCare Beauty 
Polish jevnt med en tørr klut eller med forstøver. Poler etter med en tørr klut. 
Gjenta behandlingen når overflaten ikke lenger er vann og smussavstøtende. 

 
Rens/renhold av rørsystem: 
 
Sun Wac Pipe Cleaner (hygienevæske): 
Dette er et rengjøringsmiddel for det skjulte rørsystemet ved vannmassasje. 
Denne dreper ikke bakterier, men den gjør rent. Karet fylles med vann til ca 5-10 
cm over dysene. Tilsett flaskens innhold, 125 ml til 100-150 vann. Kontroller at 
luftblåsningen er stengt. Start vannmassasjen og la den kjøre i ca. 10 min. Tøm 
karet og skyll grundig med rent vann.  
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Desinfeksjon: 
 
Bruk enten Sun Wac rensetabletter eller Interform Clean Væske. 
 
Sun Wac rensetabletter: 
Desifinserende tabletter som sikrer nødvendig hygiene. Tilsett en tablett i det 
brukte badevannet. Vannmassasjen kjøres i ca. 5 min. etter at tabletten har løst 
seg opp før karet tømmes for vann. 
 
 
Interform Clean Væske: 
Interform Clean væske er velegnet til desinfeksjon av moderne boblebad med 
innebygget rensesystem og til manuell rensing. Desinfeksjonen utføres etter hvert 
bad ved å følge betjeningsveiledningen for desinfeksjonssystemet. 

 
Manuel desinfeksjon: 
 

1. Etter hvert avsluttet bad, når siste person har forlatt karet, men 
fremdeles med vann i karet, tilsettes 1 dl Interform Clean væske pr. 150 
l vann. 

2. Vannsirkulasjonen startes og kjøres i ca 5 minutter. 
3. Før vannsirkulasjonen stoppes, startes luftblåsningen kortvarig i ca 10 

sek., hvoretter hele anlegget stanses. 
4. Karet tømmes og tørkes av, og er nå klar til ny påfylling og bading igjen. 

 
 
Interform Clean væske er utprøvd hos Miljø- og levnesmiddelkontroll, DK-7400 
Herning, som bekrefter at såfremt bruksanvisningen følges, sikres 
mokrobiologisk vannkvalitet som anført i Miljøstyrelsens veiledning nr. 31/19 
om kontroll med svømmebasseng. MLK i Herning fører løpende 
desinfeksjonskontroll med Interform Clean Væske. 
 
Oppbevaring: 
I tett lukket emballasje, kjølig og beskyttet mot sollys. Holdbarhet minst 4 
måneder etter åpning. 
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