Metal clean :
Speciaal product ter voorkoming van minerale en koper aanslag op de kuip. Wordt enkel gebruikt bij het
vullen van de kuip. 500 ml product onverdund toevoegen aan de spa bij het opnieuw vullen.

PH minus vloeibaar :
Wordt gebruikt bij een te hoge PH waarde.
Gebruik : 2 ml per m³ water om 0.1 punt te zakken op de testkit.

PH plus vloeibaar :
Wordt gebruikt bij een te lage PH waarde.
Gebruik : 2 ml per m³ water om 0.1 punt te stijgen op de testktit.

Defense :
Product ter voorkoming van minerale en koper aanslag op de kuip, verwarmingselementen. Voor een
lange levensduur van uw spa wekelijks 100 ml product toevoegen.

Clear water :
Speciaal product voor het neutraliseren van vuil, zeep, olie, in elke spa. Product wordt onverdund
toegevoegd terwijl de jets en filterunit in werking zijn. Het vuil wordt tegengehouden via de filterunit.
Geeft kristalhelder water bij een regelmatige toevoeging van 100 ml product per 1000 L water

Foam down :
Speciaal anti schuim product. Het product wordt onverdund op het schuimend water verneveld.

Filter net :
Product voor het reinigen van cartridge voor direct gebruik. Filter inspuiten met product en na enkele
minuten afspoelen met zuiver water.

Spa cartridge clean :
Geconcentreerd product voor het reinigen van de filter cartridge. Product in een apart badje doen om de
filter gedurende één nacht te laten weken. Nadien afspoelen met zuiver water.

Spa tube clean :
Voor het reinigen van alle leidingen. Voor het ledingen van de kuip 250 ml product toevoegen per
1000L. Na toevoeging de jets een 10 minuten inwerking zetten, jets uitspoelen met waterslang en kuip
ledigen en schoonmaken met zuiver water.

Spa polish :
Voor het reinigen en polishen van de kuip. Beschermd uw spa tegen chemicaliën. Voorkomt oxidatie en
aanslag. Kuip inwrijven met puur product, na het reinigen met Spa tube clean.

Spa cover clean :
Om de cover van een spa en andere vinyl oppervlaktes te reinigen en te doen glanzen. Geeft een
beschermlaag om kleurvervaging te voorkomen

Spa Outside Cleaner :
Speciale reiniger voor alle kunststof oppervlaktes. Verdunnen in water of puur op een natte spons.

Spa fragrance :
is een geurwater op basis van essentiële oliën. Laat geen vette substantie na.
In diverse geuren verkrijgbaar.

Spa clarity :
Is een 2 componenten product speciaal ontworpen voor een constant propere en heldere spa. Door de
combinatie met de reinigingspoeder hoeft u zich geen zorgen te maken dat de bacteriën zich
vermenigvuldigen. Alle vervuiling van buitenaf worden vernietigd door de Ozonator, UV-C-lamp en met
reinigingspoeder.

Producent :
Wimpau bvba

