
VINTERKONSERVERING AV BAD 
Det er noen prosedyrer man skal følge for å gjøre dette riktig. Viktigste er å få ut alt vann og 
sørge for at det blir tett pakket inn så ikke vann kommer inn i badet i perioden det står tomt over 
vinteren. 

 

1. Skru ut filtrene. Hvis du velger å bruke de når badet skal settes i gang igjen så ta en rens. 
Beste måten og rengjøre disse på er å legge de i hver sin 10 liters bøtte med vann og filter 
rens. (par desiliter) over natten. Dagen etter skyller du de godt og sett de på hylla.  
Filter Cleaner kan bestilles via vår nettbutikk, klikk her for å komme til produktet.   
 

2. Hvis du føler at rørene skulle vært rengjort benytt spa pipe cleaner før vannet tappes ut. 
Det kan bestilles via vår nettbutikk, klikk her for å komme til produktet.  
 

3. Skru av strømmen og tøm badet helt, via tappeplugg på badet eller ved bruk av en pumpe. 
Pumpe tømmer badet mye raskere. Kan kjøpes på eksempelvis Biltema eller Bauhaus. Ca 7-
800 kroner.  
 

4. Neste er å sikre at det ikke ligger igjen noe vann i rørsystemet. Benytt vannstøvsuger på alle 
dyser, dreneringsplugg/tappepluggen om du kommer til.  
 

5. Åpne motorromsluken og koble bort/skru av alle tilkoblinger til komponentene. Som 
varmeelement, In.Clear Saltvannsgeneratoren om dette er montert og alle pumper. Sørg 
også for at pumpehusene blir tømt for vann. Benytt vannstøvsugeren for å sikre dette. Ofte 
så ligger det noen liter igjen i pumper og rør inn til pumper. Tilkoblingene skrus til igjen, hvis 
man er sikker på at alt vann er sugd bort, hvis ikke la tilkoblingene være av til frosten har gått 
og badet skal settes i gang igjen. Husk på å skru disse til igjen ved fylling av vann. 
 

6. Sett på luken igjen og tørk over badets innside. 
 

7. Bruk strekkfolie/gladpakk og surr rundt badets utside. Dette for å få feste til plastikken / 
dampsperren som skal ligge over badet, men under thermolokket.  
 

8. Legg over plastikken og teip den fast til strekkfolien som er rundt badet. Først på ene siden 
av badet, deretter motsatt side for å få den litt stram. Alle 4 sider skal teipes samt hjørnene. 
 

9. Legg på thermolokket, og gjør samme øvelse som i punkt 8.  
Man kan også benytte en presenning i stedet over thermolokket, bare sørg for at den holder 
tett.  

Er man i tvil så kontakt oss på post@svenskabad.no eller tlf. 67 56 60 00.  

 
Eksempel på innpakking etter vinterkonservering 

https://svenskabad.no/produkt/spafiltercleaner1l/
https://svenskabad.no/produkt/spa-rorrens/
mailto:post@svenskabad.no

