
1. VATTENKVALITET

Vilka typer av vatten är lämpliga för badtunnan? 

Sjövatten, källvatten, kranvatten och vatten från egen brunn är i allmänhet lämpliga att 
använda i en badtunna. Dessa vattentyper varierar bland annat i pH-värde, vilket användaren 
av badtunnan ska övervaka. Läs mer nedan.

Observera! På grund av sitt högre saltinnehåll är havsvatten inte lämpligt för alla badtunnemo-
deller inklusive Rexener-badtunnorna och Rexener badtunna och badtunnevärmare. 

2. FILTRERINGSSYSTEM OCH VATTENCIRKULATION

Varför ska badtunnan ha ett massfilter och en cirkulationspump?

Olika filtreringssystem ansvarar för att hålla badtunnans vatten rent från skräp. Vattnet återcir-
kuleras genom en cirkulationspump och ett filter. Större skräp fångas upp av pumpens förfilter 
och mindre partiklar av massfiltret.

En cirkulationspump är nödvändig för att vattnet ska cirkulera genom filtret. Om ingen pump 
cirkulerar vattnet stagnerar det och måste därför bytas efter varje användning. Att använda ett 
massfilter och en cirkulationspump i kombination med poolkemikalier kan utöka tiden mellan 
tillfällena då du måste byta vattnet till så mycket som 4–6 månader. 

Filtren använder sig normalt av sand, glas eller filterfibrer. Filterfibrer (kalla även filterkulor) är 
ett lättanvänt medium med låg vikt som påminner om råbomull. 700 gram filterfibrer motsva-
rar cirka 25 kg filtersand. Filterfibrer ska normalt bytas ut en gång om året, beroende på hur 
mycket badtunnan används. 

Kontrollera regelbundet filterfibrernas skick. Om fiberkulorna har tappat formen är det dags 
att byta ut dem. Filterkulorna behöver inte kastas när de blir smutsiga. De kan tvättas och 
återanvändas.

Du kan antingen köpa massfilter och cirkulationspump separat eller skaffa ett massfiltrerings-
system som innehåller en cirkulationspump. Badtunnorna REXENER Polar och REXENER Aurora 
innehåller båda ett massfiltreringssystem.

3. DESINFICERA BADTUNNEVATTEN

Hur desinficerar du badtunnevatten? 

Rengöring av en badtunna inkluderar många olika desinficeringsmedel. De vanligaste är 
kemikalier som baseras på klor och aktivt syre. Klor är det populäraste desinficeringsmedlet. 
Multifunktionstabletter för rengöring är ett mångsidigt och enkelt klorbaserat sätt att desinfi-
cera vattnet i badtunnan. De har som syfte att upprätthålla klornivåerna, men de håller vattnet 
klart också.

Observera! Använd aldrig salt för att desinficera REXENER-badtunnor eller pooler med REX-
ENER PR200-värmare. 

Hur mycket desinficeringsmedel krävs för att rengöra en badtunna? 

Hur mycket du behöver beror på vattnets pH-värde, temperatur och renhet. Högre doser krävs 
om vattnet har fel pH-värde, hålls varmt konstant eller exponeras länge för solljus.  Ju mer 
badtunnan används desto mer solskyddsmedel, smink, hår, bakterier osv. släpps ut i vattnet 
och desto mer kemikalier krävs för att rengöra den.

Vilken klornivå är bäst för badtunnan?

Badtunnan ska innehålla 1–3 mg fritt klor* per liter vatten. 

*Fritt klor innebär obundet klor som är redo att desinficera föroreningarna i vattnet.

Observera! Använd endast kemikalier som är avsedda för badtunnor. Följ anvisningarna på 
förpackningen och övervaka regelbundet kemikalienivåerna i badtunnan. Vattnets temperatur 
och pH-värde påverkar hur väl klorbehandlingen lyckas. Därför rekommenderar vi att hålla ett 
öga på dessa faktorer också.

4. ALLMÄN HYGIEN FÖR BADTUNNAN

Hur ofta ska badtunnan rengöras? 

Vi rekommenderar att du rengör badtunnan varje gång du byter ut vattnet i den. Det bästa 
sättet att rengöra den är att göra det noggrant med varmt vatten och en tvättsvamp. Använd 
en mjuk tvättsvamp som inte repar ytorna i badtunnan. Om du använder rengöringsmedel, 
se till att det är lämpligt för materialet i badtunnan, massfiltret, cirkulationspumpen och 
värmaren. 

5. PERSONLIG HYGIEN

Ska du duscha innan du kliver i badtunnan? 

Ja. Som du förstår påverkas badtunnans hygien av hygienen hos de personer som använder 
den. Vi rekommenderar att duscha innan badtunnan används och att undvika kosmetika eller 
stylingprodukter som hårspray. På så vis släpps inga ytterligare bakterier ut i vattnet. 

6. PH-BALANS

Vad är pH-balans? 

Vattnets pH-baklans visar om vattnet är surt (mjukt) eller basiskt (hårt). Poolkemikalier neutra-
liserar badtunnans pH så att det är idealiskt för att bada. 

Vilket är det rekommenderade pH-värdet för vattnet i badtunnan?

Det idealiska pH-värdet för vattnet i badtunnan är: 7,2–7,6. När vattnets pH-värde ligger mel-
lan dessa värden är det neutralt och lämpligt för att bada.

Hur mäter och kontrollerar du pH-värdet? 

Det finns olika testinstrument och testremsor som gör det enkelt att mäta pH-värdet. 

 » Använd pH Minus när vattnet är för basiskt (hårt), det vill säga när pH-värdet är för högt 
(över 7,6). 

 » Använd pH Plus när vattnet är för surt (mjukt), det vill säga när pH-värdet är för lågt (under 
7,2) Om pH-värdet är för lågt kan det fräta på metallkomponenterna i badtunnan, som 
lamporna. 

7. ALGER I BADTUNNAN

Kan det bildas alger i badtunnan? 

Ja. Varmt vatten och solljus kan orsaka algtillväxt på väggarna och botten i badtunnan. Vi 
rekommenderar att använda kemikalier som hämmar algtillväxt, särskilt under varma som-
mardagar. Om det redan börjar bildas alger kan du försöka att ta bort dem med en aggressiv 
klor- eller syrebehandling. Du kan även byta ut vattnet i badtunnan och tillsätta algborttag-
ningsmedel i det nya vattnet. 

8. VATTNETS KLARHET

Varför är vattnet i badtunnan grumligt? 

När vattnets temperatur har varit hög under längre tid börjar det se grumligt ut eller så ser det 
ut som att det lösts ut små partiklar i det. Om det händer kan vattnet rengöras med klarnings-
medel. Klarningsmedlet drar samman små partiklar till större samlingar som kan avlägsnas 
från vattnet av massfiltret.

RENGÖRA BADTUNNAN
Åtta saker som påverkar hur rent vattnet är i badtunnan. Vi frågade REXENER-teamet om några tips och grundregler för rengöring av 
badtunnor för att göra rengöringen av badtunnan så problemfri som möjligt. 
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