
• WATER CARE BOX

  De hottub Water Care box bevat alles wat nodig is voor de waterbehandeling en is heel gemakkelijk 
in gebruik. Het water blijft schoon, helder, veilig en geurvrij. Daarnaast wordt het water van het 
spabad zachter, want AquaFinesse® verwijdert ook de kalk van de apparatuur van de spa. Elke set  
AquaFinesse® gaat tussen de 3 en 6 maanden mee, afhankelijk van de grootte van het spabad. 

Een AquaFinesse® Water Care box voor de hot tub bevat:

• 2 x 2 liter flessen AquaFinesse® formula
• 1 dispenser voor langzame desinfectie afgifte
• 1 pak ontsmettingstabletten ( tri-chloor tabletten of di-chloor granulaat naar keuze)
• 1 flexibele maatbeker
• 1 gebruikershandleiding.

Sommige spa merken bieden enkel garantie bij het gebruik van di-chloor. Indien in dat verband 
chloortabletten (tri-chloor) niet geschikt zijn voor uw spabad, levert AquaFinesse® ook chloorgranu-
laat (di-chloor) en een maatlepel in plaats van een dispenser.

Gebruik: 

1. Breng het water op de gewenste temperatuur.

2. Voeg AquaFinesse® één keer per week toe aan het water. Doe dit bij voorkeur op een vaste dag.
Schud de fles eerst, zodat dat de oplossing zich goed vermengt. Voeg de juiste hoeveelheid        
product aan het water toe. De hoeveelheid hangt af van de hoeveelheid water in de spa. De aan-
wijzingen vindt u terug op de verpakking van de fles. 

3. Zet de water jets gedurende ten minste 2 minuten aan om de waterbehandelingsformule te activeren.

4. Plaats een ontsmettingstablet in de dispenser voor langzame afgifte, sluit het deksel en dompel de
dispenser onder water totdat alle lucht eruit is. Plaats de dispenser in het mandje boven het filter. 
Indien u niet over een skimmer beschikt, gebruik dan onze drijvende dispenser en plaats deze        
gewoon in uw spawater. Controleer de dispenser elke week om na te kijken of de tablet nog  
werkzaam is. Er moet altijd een tablet in de dispenser zitten. Vul de dispenser daarom tijdig bij. 

AquaFinesse® reinigingsproducten voor hottub/spa
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