
FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław 
Tel.: 71 364 37 21, Fax: 71 364 55 23 

baseny@funam.pl, www.funam.pl 

1

 
 
 

 
 

 

 

SPA Set 
Preparaty do wanien SPA 
Zestaw do kompleksowej pielęgnacji wody za pomocą aktywnego tlenu 

W wannach SPA panują specyficzne warunki. Temperatura wody jest 
zdecydowanie wyższa niż w basenach i wynosi przeciętnie 350C – 380C, a 
ponadto woda jest prawie stale napowietrzana (kąpiel perełkowa).  

Ponadto woda w wannach jest bardzo często wymieniana, czasami nawet 
codziennie. Wszystko to powoduje, że niektóre bakterie powodujące groź-
ne choroby znajdują w wannach znakomite warunki do rozwoju. 

Dlatego też firma Bayrol opracowała zestaw preparatów przeznaczony do 
pielęgnacji wody w wannach SPA przy wykorzystaniu aktywnego tlenu. 

Aktywny tlen i pozostałe składniki zestawu zapewniają uzyskanie krystalicznie i higienicznie czystej 
wody bez przykrego zapachu chloru. Woda jest delikatna, przyjazna dla skóry i włosów oraz nie 
podrażnia oczu, a powierzchnia wody nie jest pokryta zbyteczną pianą. 

Składniki SPA Set 

Bayroklar SPA w postaci szybko rozpuszczających się tabletek z aktywnym tlenem służy do sku-
tecznej dezynfekcji wody i utleniania zanieczyszczeń organicznych.  

Bayroplus SPA jest aktywatorem w płynie, który powinien być stosowany łącznie z powyższym 
preparatem. Stabilizuje i zwiększa skuteczność dezynfekcji. Ponadto zawiera składniki zabezpie-
czające przed rozwojem glonów. 

Calcinex SPA jest płynnym stabilizatorem twardości wody. Zapobiega odkładaniu się związków 
wapnia (kamienia) w wannie i w instalacji wodnej wanny. 

Antimouse SPA jest preparatem w płynie zapobiegającym powstawaniu piany, która może po-
wstać z resztek mydła, szamponu czy innych kosmetyków. 

Adisan SPA w granulacie służy do czyszczenia i dezynfekcji wanny oraz trudno dostępnych 
miejsc takich jak dysze czy rurociągi. 

Sposób użycia 

Bayroklar SPA – przed każdą kąpielą należy zastosować 1 tabletkę Bayroklar SPA na 1000 l 
wody w obiegu wanny. Jeśli woda wydaje się lekko zanieczyszczona lub więcej osób korzysta z 
kąpieli należy zastosować 2 tabletki na 1000 l wody. Tabletki można włożyć do skimmera, dozo-
wać za pośrednictwem dozownika pływającego (bojki) lub rozpuścić w wodzie w plastykowym wia-
drze i wlać bezpośrednio do wanny. Dla skutecznej dezynfekcji zawartość preparatu w wodzie 
podczas kąpieli nie powinna być niższa niż 5 mg/l. Zawartość aktywnego tlenu można zmierzyć za 
pomocą testera Bayroklar Tester pH/O2. 

Bayroplus SPA – należy co tydzień dozować bezpośrednio do wody 20 ml preparatu (1 nakrętka) 
na 1000 l wody w obiegu wanny. 

Calcinex SPA – aby zapobiec odkładaniu się kamienia w wodzie o twardości węglanowej większej 
niż 150 mg/l (CaCO3) należy dozować bezpośrednio do wody około 20 ml preparatu (1 nakrętka) 
na 1000 l wody raz na tydzień. 

Antimouse SPA – aby zapobiec powstawaniu piany należy dozować bezpośrednio do wody ½ - 1 
nakrętki preparatu. 

Adisan SPA - przy planowanej wymianie wody (po kąpieli ) wsypać 200 g granulatu Adisan Spa 
do skimmera na każde 1000 l wody w obiegu wanny. Pompa powinna pracować przez około 5 
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minut. Następnie wyłączyć pompę i pozostawić na jedną godzinę. Ponownie na krótko włączyć 
pompę, po czym opróżnić wannę i spłukać czystą wodą.  
Jeżeli dozowanie granulatu jest niemożliwe poprzez skimmer (wanna z rynną przelewową) należy 
rozpuścić granulat w 10 litrowym wiadrze plastikowym i wlać bezpośrednio do wanny. 

Ważne wskazówki 

 Preparaty Bayroklar SPA i Bayroplus SPA należy zawsze stosować łącznie. 
 Warunkiem prawidłowej pielęgnacji wody jest utrzymywanie jej odczynu w optymalnym za-

kresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą preparatów pH-Minus lub pH-Plus. W tym zakresie woda 
jest najbardziej przyjazna dla skóry i poszczególne preparaty działają najskuteczniej. 

 Odczyn wody należy zawsze sprawdzać za pomocą Bayroklar Tester pH/O2 przed kąpielą i 
przed dozowaniem Bayroklar SPA . Należy pamiętać, że wartość pH zależy silnie od tempe-
ratury wody i rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 

Wielkośc opakowania 

 SPA Set w 4 kg kartonie zawiera następujące preparaty: 

 Bayroklar SPA (składnik I) - puszka 1 kg, 
 Bayroplus SPA (składnik II) - butelka 1 l, 
 Calcinex SPA    - butelka 0,5 l, 
 Antimouse SPA   - butelka 0,5 l, 
 Adisan SPA    - puszka 1 kg. 

Zagrożenia (R) i sposób prawidłowego postępowania (S) 

Poszczególne preparaty różnią się składem chemicznym. W celu zapoznania się z rodzajem za-
grożeń i sposobami prawidłowego postępowania należy zapoznać się z kartami katalogowymi po-
szczególnych składników zestawu. 

Postępowanie w przypadku pożaru 

W celu zapoznania się z postępowaniem w przypadku pożaru należy zapoznać się z kartami kata-
logowymi poszczególnych składników zestawu. 


