
1. VANNKVALITET

Hvilke typer vann passer for badestampen? 

Innsjøvann, kildevann, springvann og vann fra egen brønn egner seg stort sett for bruk i bade-
stampen. Blant andre aspekter er disse vanntypene forskjellige i pH-verdiene, som brukeren av 
badestampen bør overvåke. Mer om dette nedenfor.

OBS! På grunn av det høyere saltinnholdet er sjøvann ikke egnet for alle badestampmodeller, 
inkludert Rexener-badestampene og Rexener badestamp,- og -bassengvarmer. 

2. FILTRASJONSSYSTEM OG VANNSIRKULASJON

Hvorfor skal badestampen ha massefilter og sirkulasjonspumpe?

Ulike filtreringssystemer er ansvarlige for å holde badestampens vann fri for rusk. Vannet sirku-
leres gjennom en sirkulasjonspumpe og et filter. Store rusk fanges opp av pumpens forfilter og 
mindre partikler av massefilteret.

En sirkulasjonspumpe er nødvendig for å få vannet til å sirkulere gjennom filteret. Hvis det ikke 
finnes noen pumpe for å sirkulere vannet, vil vannet stagnere og må derfor skiftes etter hver 
bruk. Bruk av massefilter og sirkulasjonspumpe i kombinasjon med bassengkjemikalier, kan 
forlenge perioden mellom hver gang du må skifte vannet til så mye som 4–6 måneder. 

Filtrene bruker typisk filtersand, glass eller filterfiber. Filterfiber (også kjent som «filterkuler») er 
et lett, brukervennlig medium som minner om rå bomull. 700 gram filterfiber tilsvarer omtrent 
25 kilo filtersand. Filterfiber bør generelt skiftes omtrent én gang i året, avhengig av hvor mye 
badestampen er brukt. 

Du bør likevel sjekke tilstanden til filterfiberen regelmessig: hvis fiberkulene har mistet formen, 
er det på tide å bytte dem. Det er ikke nødvendig å kassere filterkuler når de blir skitne; de kan 
vaskes og gjenbrukes.

Du kan enten kjøpe massefilter og sirkulasjonspumpe separat, eller du kan kjøpe et massefil-
treringssystem som inkluderer en sirkulasjonspumpe. REXENER Polar- og REXENER Aurora-ba-
destampene har begge et innebygd massefiltreringssystem.

3. DESINFISERING AV BADESTAMPVANNET

Hvordan desinfiserer du badestampvannet? 

Rengjøring av badestampen innebærer mange forskjellige desinfeksjonsmidler. De vanligste 
av disse er kjemikalier basert på klor og aktivt oksygen. Klor er det mest populære desinfek-
sjonsmiddelet. Multifunksjonelle rengjøringstabletter er en allsidig og enkel klorbasert måte 
å desinfisere vannet i badestampen på. Formålet deres er å opprettholde klornivået, men de 
holder vannet klart mens de er i gang.

OBS! Bruk aldri salt til å desinfisere REXENER-badestampene eller -bassengene utstyrt med 
REXENER vannvarmeren. 

Hvor mye desinfeksjonsmiddel kreves for å rengjøre en badestamp? 

Mengden desinfeksjonsmiddel du trenger avhenger av pH-verdien, temperaturen og renheten 
til vannet. Større doser er nødvendig dersom vannet har feil pH-verdi, holdes konstant varmt 
eller har lang eksponering for solskinn.  Jo mer badestampen brukes, jo mer solkrem, kosme-
tikk, hår, bakterier osv. slippes ut i vannet, jo mer kjemikalier vil kreves for å rense det.

Hvilket klornivå er best for badestampen?

Badestampen skal inneholde 1–3 mg fritt klor* per liter vann. 

*Fritt klor refererer til ubundet klor som er klart til å desinfisere urenheter i vannet.

OBS! Bruk kun kjemikalier beregnet på badestamper. Følg instruksjonene på emballasjen og 
overvåk regelmessig de kjemiske nivåene i badestampen din. Vannets temperatur og pH-verdi 
påvirker hvor godt kloreringen lykkes. Det er derfor lurt å holde øye også med dem.

4. GENERELL HYGIENE I BADESTAMPEN

Hvor ofte bør du rengjøre badestampen? 

Vi anbefaler at du rengjør badestampen hver gang du bytter ut vannet i det. Den beste måten 
å rengjøre det på er å gjøre det forsiktig med varmt vann og en svamp. Bruk en myk svamp 
som ikke riper opp overflatene til badestampen. Hvis du bruker et rengjøringsmiddel, sørg 
for at det er egnet for materialet til badestampen, massefilteret, sirkulasjonspumpen og 
varmeren. 

5. PERSONLIG HYGIENE

Bør du dusje før du begir deg inn i badestampen? 

Ja. Som du kan forestille deg, påvirkes hygienen til badestampen av hygienen til menneskene 
som bruker den. Vi anbefaler at du dusjer før du bruker badestampen, og unngår sminke eller 
stylingprodukter som hårspray. På denne måten frigjøres ingen ekstra bakterier i vannet. 

6. PH-BALANSE

Hva er pH-balanse? 

pH-balansen til vannet indikerer om vannet er surt (mykt) eller alkalisk (hardt). Bassengkjemi-
kalier er ment å nøytralisere pH-nivået i badestampen slik at det er ideelt for bading. 

Hva er anbefalt pH-verdi for badestampvann?

Den ideelle pH-verdien for vannet i en badestamp er: 7,2–7,6. Når pH-verdien til vann ligger 
mellom disse verdiene, er vannet nøytralt og egnet for bading.

Hvordan måler og kontrollerer du pH-verdien? 

Ulike testinstrumenter og testremser gjør det enkelt å oppdage pH-verdien. 

 » Bruk pH Minus når vannet er for alkalisk (hardt), det vil si når pH-verdien er for høy (over 
7,6). 

 » Bruk pH Plus når vannet er for surt (mykt), det vil si når pH-verdien er for lav (under 7,2). 
Når pH-verdien er for lav, kan det også korrodere metallkomponentene i badestampen, for 
eksempel bassenglysene. 

7. ALGER I BADESTAMPEN

Kan badestampen akkumulere alger? 

Ja. Varmt vann og solskinn kan føre til at det vokser alger på veggene og bunnen av badestam-
pen. Det anbefales å bruke kjemikalier som hindrer algevekst, spesielt på varme sommerdager. 
Hvis det allerede har begynt å danne seg alger, kan du forsøke å fjerne dem med sjokklorering 
eller oksygensjokk. Du kan alternativt skifte vannet i badestampen og tilsette algemiddel i det 
erstattede vannet. 

8. VANNKLARHET

Hvorfor er badestampvannet uklart? 

Når vannets temperatur har vært høy over en lengre periode, begynner vannet å se grumsete 
ut, eller det ser ut til at små partikler har blitt oppløst i det. Hvis dette er tilfellet, kan vannet 
renses med en renser. Renseren kombinerer små partikler for å danne større fragmenter som 
fjernes fra vannet av massefilteret.

RENGJØRING AV BADESTAMPEN
Åtte ting som påvirker hvor rent vannet i badestampen din er. Vi spurte REXENER-teamet om tips og det grunnleggende for rengjøring 
av badestamper for å gjøre rengjøringen av badestampen så problemfri som mulig. 
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