
Watersysteembehandeling

pH-waarde aanpassen
De pH-waarde moet altijd tussen 6,5 en 7,8 
liggen. Bij pH-waarden boven 8,0 kan kalkafzet-
ting plaatsvinden. Dit leidt tot afzettingen in de 
leidingen. Bovendien kan het water groen verk-
leuren. Ook kan een lichte huidirritatie optreden.

Benodigde producten:
SpaBalancer pH-Minus vloeibaar
pH-teststroken of een elektrische pH-meter

Hoe pas ik de pH-waarde aan?
Meet eerst de pH-waarde van het water. Voeg 
vervolgens ongeveer een eetlepel pH-Minus 
toe aan het water. Laat daarbij de pompen 
van de whirlpool ongeveer 5 minuten aansta-
an. Meet na 2 uur nogmaals de pH-waarde. 

Aan de hand van het verschil in de gemeten 
pH-waarde kunt u nu ongeveer inschatten 
hoeveel pH-Minus u nog moet toevoegen.

Let op: In de eerste dagen kan de pH-waarde 
snel zeer hoog stijgen. In dit geval kan het 
noodzakelijk zijn om de pH-waarde 2x per dag 
aan te passen.

Meer informatie over waterbehandeling en onze producten kunt u vinden in onze catalogus over waterbehandeling.

Nieuw vullen

pH-waarde Soft Water /1000l
1-2 keer per dag 150ml zacht water

250ml hard water

Regelmatig

pH-waarde Soft Water /1000l
wekelijks 40ml om de 4 weken

Nieuw vullen

Filterreiniging

1-2 keer per week

Regelmatig

Filterreiniging

elke 1-2 weken

Waterreiniging
SpaBalancer kapselt bacteriën en vuil in. 
Via de fi lters van de whirlpool worden de 
ingekapselde deeltjes verwijderd. Ultrashock 
werkt specifi ek tegen biofi lm en doodt bacte-
riën, virussen en schimmels. 

De concentratie Ultrashock moet in de eerste 
twee weken minstens 0,3 mg/l bedragen. 
Gemeten op de dag na de toevoeging. Als het 
water troebel wordt moet de dosering Ultras-

hock verhoogd worden tot een concentratie van 
0,3 mg/l. Herhaal dit proces tot het water bij de 
reguliere wekelijkse toevoeging van Ultrashock 
kristalhelder en reukloos blijft.

Kalk
Hoe harder het water, hoe meer kalk het bevat. 
Het kalk zet zich af op de badrand en in de 
leidingen. Daarmee vormt de kalkafzetting een 
basis voor biofi lm en maakt de waterzuivering 
moeilijker. De kalkafzetting is gekoppeld aan de 
pH-waarde.

Filter
De fi lters verzamelen de zwevende verontrei-
nigingen en de gel die wordt gevormd door 
de inkapseling van SpaBalancer. Zonder het 
reinigen raakt de fi lter verstopt en wordt de 
waterreiniging moeilijker. De fi lters moeten 
worden schoongespoten en met fi lterreiniger 
gereinigd worden, bijvoorbeeld met 
Filter Clean Classic.

Nieuw vullen

Ultrashock /1000l SpaBalancer
25ml 40ml

Wekelijks

Ultrashock /1000l SpaBalancer
25ml + 5ml per persoon 
en na het baden met een 
minimale hoeveelheid 
van 10 ml voor het bad.

40ml 

Als u een zwemspa heeft, gebruik 
dan de volgende dosering:

1. Softwater 
Hardheid > 12°dh  150 ml / 1000l
Hardheid < 12°dh  75 ml / 1000l

2. SpaBalancer
Bij het eerste gebruik: 30 ml / 1000 liter watervolume
Wekelijks: 50 ml per week
3. Ultrashock
20 ml/1000 liter
De concentratie Ultrashock mag nooit minder zijn dan 0,5 mg/l. Verhoog indien 
nodig dosering

Nieuw vullen
DAG 1
1. Vul het bad met water
2. Voeg Soft Water toe
             Hardheid > 12°dh  250 ml/1000l (hard water)
             Hardheid < 12°dh  150 ml/1000l (zacht water)
3. Voeg Ultrashock toe, 25 ml / 1000l                                 
4. Controleer de pH-waarde. Indien hoger dan 8 op 6,8 - 7,8 instellen
DAG 2
1.  Als het water helder en reukloos is, kunt u nu het bad gebruiken.
2. Voeg's avonds 40 ml SpaBalancer toe
3. Controleer de pH-waarde. Indien hoger dan 8 op 6,8 - 7,8 instellen
DAG 3-6
1. Controleer de pH-waarde. Indien hoger dan 8 op 6,8 - 7,8 instellen
2.  Voeg na het baden Ultrashock toe. Gebruik 5 ml per persoon met 

een minimumhoeveelheid van 10 ml voor het bad.
DAG 7 
1. Controleer de pH-waarde
2. Reinig het fi lter

Normale werking
Maand 1-5
1. Controleer wekelijks de pH-waarde
2. Reinig wekelijks het fi lter
3.  Gebruik maandelijks Soft Water: 50 ml/1000l en proportioneel 

wanneer u water toevoegt
4.  Voeg wekelijks 25 ml/1000l Ultrashock toe en na het baden 5 ml/per 

persoon met een minimale hoeveelheid van 10 ml voor het bad.
5. Voeg wekelijks 40 ml SpaBalancer toe
Maand 6
1. Ververs het water   nieuw vullen 
Elke 12 maanden
1. Voer een basisreiniging uit met SystemFlush
2. Ververs het water   nieuw vullen
     
AANWIJZING: 
Tussen het toevoegen van Ultrashock en 
SpaBalancer moet minstens 3 uur liggen.



1 Soft Water       Ultrashock      Controleer pH-waarde 1  Soft Water        Ultrashock 1   Soft Water        Ultrashock 1   Soft Water        Ultrashock 

2  SpaBalancer in the evening      Controleer pH-waarde 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 

3 Controleer de pH-waarde  3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3   reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 

4 Controleer de pH-waarde 4 4 4

5  Controleer de pH-waarde 5 5 5

6  Controleer de pH-waarde 6 6 6

7 reinig het � lter       Controleer de pH-waarde 7 7 7

1 Ultrashock 1 Ultrashock 1 Ultrashock 1 Ultrashock 

2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 

3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

1 Ultrashock 1 Ultrashock 1 Ultrashock 1 Ultrashock 

2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 

3  reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3  reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3  reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

1 Ultrashock 1 Ultrashock 1  Ultrashock 1 Ultrashock 

2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 2 SpaBalancer 

3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3 reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 3  reinig het � lter        Controleer de pH-waarde 

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

MAAND 1 MAAND 2 MAAND 3 MAAND 4


