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Aqua Di Mare 
Aqua Di Mare é uma mistura de minerais para uso em spas e piscinas. Aqua 
Di Mare pode ser comparado com a tradição termal dos antigos romanos ou 
as propriedades terapêuticas do Mar Morto, que têm um efeito positivo na 
pele. 

Manual do Utilizador: 
utilize um litro de Aqua Di Mare para 1000 litros de água do spa.

Art.nr:
625035 

O perfume de banho
O perfume de banho Aqua Excellent
trata do corpo e da alma. 
Consiste numa escolha cuidadosa de 
ervas e óleos adequados ao uso e 
tratamento na aromaterapia.

ESPECIAL para uso em Spa’s

Ingredientes: varia por embalagem, 12 tipos diferentes.

Manual do Utilizador:
Para um banho, dissolver 10 ml de
perfume de banho em água num
temperatura de 36º - 38ºC.
Sufi ciente para 20 aplicações.

Não utilizar em combinação
com sabonetes ou champôs.

Instruções para Aqua Excelente numa nova spa 
Assegurar que o seu spa (novo ou usado) esteja sempre limpo. Para o fazer, 
utilizar Aqua Excellent Limpa Spas.
Procedimento com novas Spas: para evitar que a água de teste de uma nova 
spa contamine a nova água, limpe a spa antes de a utilizar, conforme detalhado 
abaixo: 
a) Encher spa com água da torneira. 
b) Adicionar 0,5 litros de Aqua Excellent Limpa Spas à água do spa. 
c) Certi� que-se de que todos os bicos de jato estão abertos e ligue as bombas  
    ao nível mais alto durante 15 minutos. 
d) Deixar a água no spa de um dia para o outro. 
e) Repetir a etapa c.
f) Vazar a spa e enxaguar com água limpa da torneira. Vaze também esta últi 
     ma água.
g) Encha a spa com água da torneira limpa e volte a instalar o � ltro limpo ou  
     um novo. 
h) Certi� que-se que o valor do pH se mantem sempre entre 7,2 e 7,4.
i) Aplique a unidade de dosagem de desinfetante com o doseador pastilhas ou  
    na unidade � ltrante e aqueça a spa à temperatura solicitada (38 °C).
j) Comece a tratar a água com Aqua Excelente All-in-One, conforme especi�  
    cado nas respetivas instruções.
k) Na noite anterior a cada mudança de água, (aconselhado a cada 3 meses),  
     inicie o procedimento pela etapa a.

Instruções para Aqua Excelente com spas usadas com outro tipo 
de tratamento
Assegurar que o seu spa (novo ou usado) esteja sempre limpo. Para o fazer, 
utilizar Aqua Excelente Limpa Spas.
Procedimento com spas usados:  
a) Adicionar 0,5 litros de Aqua Excellent Limpa Spas à água do spa na noite  
     antes de planear enchê-la de novo.  
b) Certi� que-se de que todos os bicos de jato estão abertos e ligue as bombas  
     em máxima velocidade durante 15 minutos. 
c) Deixar a água no spa de um dia para o outro. 
d) Repetir a etapa b.
e) Vazar o spa e enxaguar com água limpa da torneira. Vaze também esta       
     última água.
f) Retirar o � ltro e limpá-lo com Aqua Excellent Limpa � ltro*.
g) Encher o spa com água da torneira limpa e reinstalar o � ltro limpo ou um  
     novo � ltro. 
h) Certi� que-se que o valor do pH varia sempre entre 7,2 e 7,4.
i) Aplique a unidade de dosagem de desinfetante com o doseador de pastilhas  
    ou unidade de � ltração e aqueça a mini piscina à temperatura solicitada 
    (38 °C).
j) Comece a tratar a água com Aqua Excelente All-in-One, conforme especi�  
    cado nas respetivas instruções.
k) Na noite anterior a cada mudança de água, (aconselhado a cada 3 meses),  
     inicie o procedimento pela etapa a.
     Sugestão: veri� car o valor de pH da água de spa de 3 em 3 semanas. 
Instruções para o Limpos fi ltros:
- Polvilhar 2 colheres de Aqua Excelente Limpa � ltros sobre o � ltro.
- Colocar o � ltro dentro de um balde. 
- Encher o balde com água quente.
- Deixar o � ltro lá dentro durante 1 a 1,5 horas para o encharcar (virar o � ltro  
   de vez em quando). 
- Enxaguar o � ltro com um jato de água e reinstalá-lo no spa. 

instrução de uso
tratamento de água tudo-em-um para a sua spa



Tratamento de água de Spa Aqua Excellent 
Conteúdo da embalagem grande:

• 2 Garrafas de 1 litro de Aqua Excelente
• 18 tabletes de cloro 90/20
• 1 dispensador (para tabletes de cloro 90/20) 
• 1 copo de medição de 200 ml
• 1 pano de limpeza microfi bra
• Guia de usuário

Instruções de utilização:
1. Agitar a garrafa Aqua Excellent antes de usar.
2. Adicione Aqua Excellent à água do seu jacuzzi 
     utilizando o copo de medição (conforme quantidades 
     especifi cadas na tabela). (Ver página 2, fi g. 1). 
3. Ligue todas as bombas de massagem do Spa durante 2 minutos. 
4. Insira uma tablete de cloro 90/20 no dispensador e coloque o distribuidor no elemento do fi ltro. 
Certifi que-se de que o distribuidor está normalmente abaixo do nível da água (ver página 2, fi g. 2) e 
que contem a tablete de cloro 90/20.

Repita o procedimento acima na base semanal.

Nota importante! 
Mantenha-se longe do alcance das crianças. Evite o contacto com os olhos. Se o Aqua Excellent 
entrar em contacto com os olhos, enxagúe imediatamente com muita água límpida e procure 
aconselhamento médico. Se o produto Aqua Excellent for engolido, procure imediatamente 
aconselhamento médico e mostre a embalagem do produto ou este folheto informativo. 

Fou mais informações, por favor dirĳ a-se ao seu parceiro de distribuição, ou envie um e-mail para 
info@aqua-excellent.com ou visite-nos no site www.aqua-excellent.com

Limpa fi ltros 
Para água cristalina, limpe o fi ltro da sua spa uma vez por semana com 
Aqua Excellent limpa fi ltros.

Manual do Utilizador: 
1. Retire o fi ltro da sua spa. 
2. Coloque duas colheres de limpeza de fi ltro no fi ltro.
3. Colocar o fi ltro num balde ou num tubo de limpeza do fi ltro.
4. Encher o balde com 10 litros de água quente. 
5. Deixar o fi ltro lá dentro durante 1 a 1,5 hora(s). (Virar o fi ltro de vez em  
    quando).
6. Enxaguar o fi ltro num jato de água e reinstalá-lo na spa. 

Mantenha-se longe do alcance das crianças. 

Limpa fi ltros em spray

Produto especial para a limpeza de fi ltros de cartuchos, para uso direto. 
Remove óleos, gorduras e depósitos de calcário. 

Manual do Utilizador:   
Pulverizar o cartucho e deixá-lo de molho durante 3 a 6 minutos. Enxaguar 
bem o fi ltro com água limpa.

Mantenha-se longe do alcance das crianças. 

Art.nr:
172794

Limpa coberturas
Para a limpeza e proteção da cobertura do spa. Dá brilho a todas as superfí-
cies vinílicas. Fornece um revestimento reparador e protetor para evitar o 
desgaste da cor.

Manual do utilizador:   
1. Agitar antes de usar. 
2. Usar o produto não diluído com uma esponja ou um pano seco. 
3. Aplicar em movimento circular sobre uma superfície seca. 
4. Deixar secar durante 15-20 minutos antes de esfregar com um pano seco     
    (polir). 
5. Repetir de três em três meses.

Mantenha-se longe do alcance das crianças.  
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Art.nr:
172015 

Limpa acrílico 
Para limpeza e polimento de banheiras de hidromassagem. Protege o seu 
spa contra produtos químicos. Previne a oxidação e depósitos. Também 
utilizado para a manutenção de banhos de acrílico.

Manual do Utilizador: 
1. Agitar antes de usar. 
2. Usar produto não diluído com uma esponja ou pano seco. 
3. Aplicar em movimento circular sobre uma superfície seca. 
4. Deixar secar durante 15-20 minutos antes de esfregar com um pano seco. 

Art.nr:
172039 

Spa indhold 
(liter)
700 - 800
900 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400
1401 - 1600
1601 - 1800
1801 - 2000
2001 - 2200

80 ml
90 ml
100 ml
125 ml
150 ml
175 ml
200 ml
225 ml

Brug af Aqua Excellent:

Tilfør 
ugentligt

Spa de conteúdo 
(litros)

Aplicar semanal-
mente (ml)

Spa indhold 
(liter)
700 - 800
900 - 1000
1001 - 1200
1201 - 1400
1401 - 1600
1601 - 1800
1801 - 2000
2001 - 2200

80 ml
90 ml
100 ml
125 ml
150 ml
175 ml
200 ml
225 ml

Brug af Aqua Excellent:

Tilfør 
ugentligt

suave e fácil
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Limpa spas 
O limpa spas foi especifi camente concebido para a limpeza dos tubos inter-
nos e de toda a sua spa. Limpa as linhas de água do calcário e dos resíduos 
contaminantes. Use limpa spas sempre que mudar a água. Recomendamos a 
substituição trimestral da água da sua piscina. 

Manual do Utilizador: 
1. Adicione 250 ml de Limpador de Spa à água 24 horas antes de pretender  
    substituí-la.
2. Certifi que-se de que todos os jatos e válvulas de ar estão abertos. Em  
    seguida, ligar as bombas no máximo durante 15 minutos. Repetir três   
    vezes.
3. Retirar o fi ltro antes de deixar escorrer a água.
4. Limpar o fi ltro com Aqua Excellent limpa fi ltros.
5. Lave a sua spa com água fresca. 
6. Encha a sua spa com água fresca municipal e reintroduza o fi ltro limpo.  

Continue a limpar a sua piscina termal com Aqua Excellent Water Care. 

Mantenha-se longe do alcance das crianças.  

Aqua Excellent Swim Spa 
Conteúdo: 

• 26 saquetas Aqua Excellent (100 gr)
• 1 doseador para pastilhas de cloro
• Pastilhas de cloro 90/20 (30 partes)
• 1 pano de limpeza microfi bra
• Guia de usuário

Instruções: 
1. Dissolva Aqua Excellent (de acordo com os dias indicados na tabela) 
    uma saqueta em água tépida e adicione a solução na água do seu spa
2. Coloque uma pastilha de cloro 90/20 no dispensador e coloque o dispensador no elemento
    fi ltrante. Certifi que-se de que o dispensador esteja geralmente abaixo do nível da água e conten     
    ha uma pastilha de cloro 90/20
3. Repita o procedimento acima semanalmente.

Nota importante! 
Mantenha-se longe do alcance das crianças. Evite o contacto com os olhos. Se o Aqua Excellent 
entrar em contacto com os olhos, enxagúe imediatamente com muita água límpida e procure 
aconselhamento médico. Se o produto Aqua Excellent for engolido, procure imediatamente 
aconselhamento médico e mostre a embalagem do produto ou este folheto informativo. 

Fou mais informações, por favor dirĳ a-se ao seu parceiro de distribuição, ou envie um e-mail para 
info@aqua-excellent.com ou visite-nos no site www.aqua-excellent.com
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Art.nr:
123916 

Art.nr:
123961 

Art.nr:
123947 

Art.nr:  172640


