
 

 

 

Handleiding waterbehandeling spa 
 

Om van schoon water te kunnen genieten hebben we hier een handleiding voor het toepassen van 
waterbehandeling bij uw spa. 
Voordat u iets toevoegt aan het water wilt u eerst weten wat de huidige waardes zijn. 

 

Om uw waterkwaliteit op peil te houden moet u kijken naar 2 dingen. 
- de waarde van de pH 
- de waarde van het chloor 

 
Zorg er eerst voor dat het bad op de juiste tempreratuur (ingestelde temperatuur) is voordat u gaat 
meten. 

 

De juiste waarde van de ph ligt tussen de 6,8 en 7,6 . U kunt de waardes aanpassen met de 
meegeleverde pH+ en de pH-. 
Zijn uw waardes niet op peil, los dan 1 a 2 eetlepels ph poeder op in een maatbeker met water 
voordat u het toevoegt aan uw spa. 
Laat vervolgens het bad 3 a 4 uur draaien voordat u het water weer gaat meten. 

 

Als de waardes goed zijn en uw bad is op temperatuur kunt u het chloor toevoegen (25 ml per 
unit). Als het water nog chloor vrij is zal u 3 a 4 doseerunits toe moeten voegen om uw chloor op 
pijl te krijgen. Meet het water na een half uur, is de waarde van het chloor nog steeds te laag voeg 
dan steeds een doseerunit toe tot de gewenste waarde is bereikt. 

 
Voeg minimaal 2 keer per week een doseerunit (25 ml) toe aan het bad, zo houdt u uw 
chloorgehalte op peil. Ook hier geldt meten is weten. 
Heeft u langere tijd geen gebruik gemaakt van het bad voeg dan 2 a 3 doseerunits toe om het bad 
om een chloorshock te geven. 

 
Wat te doen? 
2x per week (met regelmaat, om de 3 a 4 dagen) 

1. Test het water middels teststrips 
2. Corrigeer waar nodig de pH waarden met pH- of pH+ poeder. 
3. Toevoegen van doseerunit vloeibaar Chloor- Natriumhypochloriet oplossing 
4. Laat de pomp een cyclus van 20 min. draaien 

 

1x per week 
1. Voeg Spa Line Spa Defense toe 
• Spa Line Spa Defense is een product dat mineralen en koper aanslag op de kuip en spa- 

onderdelen voorkomt. Ontkalken van het water. Zet de pomp gedurende 20 minuten aan 
zodat het middel zich goed kan vermengen met het water 



 

 

 

Het spawater moet u verversen als: 

• Het water maximaal 3 maanden in het bad heeft gezeten 

• De totaal chloor van het water de maximale grens van 10 ppm heeft bereikt 
 

Voordat u het water wisselt kunt u het bad spoelen met een Whirlpool Clean Tablet. Het gebruik van 
een tablet per jaar is meer als voldoende. 
Deze whirlpool clean tabletten zijn er om de leidingen van uw spa schoon te maken en houden. Ze 
helpen tegen het oplossen van huidvetten, zeepresten en kalkaanslag. 
Om de whirlpool clean tablets te gebruiken dient u de filters uit uw spa te halen en dan het tablet in 
het water te leggen. Vervolgens dient u alle pompen 1 uur op volle kracht rond laten draaien (1 pomp 
cyclus duurt 15 min), daarna kunt u het water verversen van uw whirlpool. Het tablet zorgt er voor dat 
alle leidingen weer schoon zijn voor het nieuwe water, en zo verlengt u de duur van uw whirlpool. 

 

 
Aangezien elke spa een andere inhoud water heeft is het belangrijk om bij het bepalen van de 
doseringen van de onderhoudsproducten uit te gaan van de juiste inhoud van uw spa en de 
aanwijzingen op de verpakkingen. 

 
 

Opstarten van uw spa/ opnieuw vullen van uw spa: 
1. Haal de stroom van de spa af, i.v.m. het drooglopen van de pomp(en). 
2. Laat de spa leeglopen en reinig de spa. Maak de randen zorgvuldig schoon en spoel daarna 

de schelp schoon met water. 
3. Reinig altijd eerst de filter door deze goed uit te spoelen met warm water, evt. daarna bij 

gebruik Spa Cartridge Cleaner laat de filter min. 4 uur weken in een emmer met warm water, 
daarna de filter grondig onder de kraan afspoelen. 

4. De spa weer vullen tot de skimmer ¾ onder water staat. 
5. Waterbehandeling toepassen zoals boven beschreven. 

 
 

Regelmatig toepassen 
De spacover wordt continue blootgesteld aan weersinvloeden. Spa Cover Shine zorgt er naast de 
reiniging ook voor dat je cover een extra bescherming krijgt. 

 
 
 
 
 
 
 

Let op! 
Wij raden het gebruik van chloortabletten ten zeerste af. Chloortabletten veroorzaken 
onherstelbare schade aan uw spa. Bij het gebruik van chloortabletten vervalt de complete 
garantie                    op uw spa. Indien u andere producten gebruikt dan de voorgeschreven producten, 
vervalt de garantie op schade veroorzaakt door verkeerd wateronderhoud. 


