
Som alla bra spa-ägare vet, behöver du ett brett sortiment av tillbehör för att ta 
hand om och underhålla ditt spabad. Om du inte bryr dig ordentligt och lagrar dem 
säkert kan du drastiskt minska hållbarheten eller rent av skada och göra dem 
obrukbara. 

En typisk ägarförteckning över förnödenheter för att ta hand om ett spabad kan vara ganska 
lång. Några av de vanligaste tillbehören du behöver för ditt spabad är:

- pH plus, pH minus
- Desinfektionsmedel (tex Klor)
- Chockmedel
- Test kit (teststickor)
- Termometer
- Filterrengöring 

Dessa inkluderar allt du behöver för att behandla ditt vatten ordentligt så det är rent och klart 
hela året och även eventuella rengöringsmedel du behöver för att rengöra filtren och sidorna 
av ditt spabad ordentligt. De flesta av dessa kemikalier och förnödenheter är mycket 
känsliga för både värme och fukt, så du vill se till att du förvarar dem på en plats, som inte 
bara är säker, men också fri från värme och fukt. 

Förvaring av kemikalier och tillbehör
Det är viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att förvara alla dessa kemikalier och 
tillbehör, så att du inte slösar bort dina pengar genom att behöva ersätta dem på grund av 
skador från felaktig hantering. Här är några av de viktigaste faktorerna du måste tänka på 
när du förvarar dina kemikalier och tillbehör.

Håll dina kemikalier och förnödenheter säkra
En av de viktigaste faktorerna som varje spa-ägare måste komma ihåg först är säkerheten. 
Du vill inte att dina kemikalier och tillbehör ska nå barn eller husdjur, eftersom de kan vara 
ganska farliga, särskilt om de intas av misstag. Oavsett var du bestämmer dig för att lagra 
dina kemikalier och tillbehör, var noga med att det inte finns inom räckhåll för barn och om 
möjligt försök låsa in kemikalierna i en behållare för att se till att barn eller djur inte av 
misstag kommer åt dem.

Se till att de håller sig torra
När du lagrar dina kemikalier, var noga med att du väljer ett ställe som är torrt året runt. 
Kemikalierna kan påverkas av direkt solljus och fukt som minskar deras effektivitet och gör 
dem till och med helt oanvändbara. Prova att lagra dina kemikalier i en behållare för att hålla 
dem borta från solljus och se till att behållaren är vattentät så att du inte behöver oroa dig för 
att de blir våta. 
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Låt dem inte bli för varma eller för kalla
Beroende på var du bor kan du utsätta dina kemikalier och tillbehör för extrem värme eller 
kyla, och kanske till och med båda. Kemikalier, rengöringsmedel och teststickor är mycket 
känsliga för extrema temperaturer och kan bli skadade eller kan till och med sluta fungera 
om de spenderar för mycket tid i dessa temperaturer. Helst vill du vara säker på att du 
behåller dina kemikalier och tillbehör i en miljö som ligger kvar runt 12-22 °C året runt. 
Beroende på var du bor kan det innebära att du behöver ta med dem in under sommar- eller 
vintermånaderna, så att de inte spenderar för mycket tid att baka i solens värme eller frysa 
till is på vintern. 

Lagringsidéer
När du har upprätt ditt lilla hörn av paradiset med ditt spabad i centrum, måste du hitta ett 
säkert sätt att förvara dina kemikalier och tillbehör.

Överväg att skaffa ett skåp med lås
Om du behöver hålla dina kemikalier inomhus, försök placera dem i en 
plastförvaringsbehållare och placera dem i en garderob i huset. Idealt sett vill du kunna låsa 
förvaringsbehållaren eller garderoben för att vara säker på att de blir oåtkomliga för barn och 
djur.

Placera högt
En högt uppsatt hylla är ett utmärkt sätt att lagra dina kemikalier. Och kan hjälpa dig att hålla 
dem ordnade för snabb och enkel åtkomst när du behöver dem. 

Låst skåp
Ett av det säkraste sättet att förvara dina kemikalier på, är i ett låst skåp inom ditt hem, för 
att hålla dina kemikalier och tillbehör säkra från de extrema temperaturerna utanför och från 
de lekfulla händerna på barn och nyfikna nosar på djur som inte vet hur farligt det kan vara.

Att lära sig att förvara kemikalier och tillbehör är en av nycklarna till korrekt vård och 
underhåll och varje spa-ägare bör besitta denna kunskap. Korrekt omsorg för dina tillbehör 
kan hjälpa dig spara pengar på ditt spabad eftersom du inte behöver ersätta skadade 
kemikalier och förnödenheter helt enkelt på grund av felaktigt hantering och det hjälper dig 
att hålla din familj säker eftersom de ligger utom räckhåll för barn eller husdjur som inte 
förstår farorna med att leka med dessa kemikalier.

Kom ihåg, välj den bästa förvaringsmetoden som passar din familjs behov samtidigt som du 
alltid tar hänsyn till vädret eller det område du bor i. Korrekt omhändertagna för kemikalier 
hjälper dig att behålla ditt spabad så att du kan njuta av det varma, lugnande vattnet året 
runt. 
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