
 

Handleiding Spatopper startset met zout 
 
 
Stap 1: Jacuzzi water testen 
 

1. Dompel een AquaChek teststrip in je jacuzzi water, voor ongeveer 5 seconden 
2. Haal de teststrip uit het water en wacht vervolgens 15 seconden; houd de teststrip 

daarbij uit het zonlicht 
3. Leg de teststrip daarna op de achterkant van de verpakking; nu kun je de actuele 

pH-waarde van het water gemakkelijk aflezen met de kleurenkaart 
 
Test het water in de zomerperiode zo’n 4 keer per week. 
 
Stap 2: Is de pH waarde op orde? 
 

1. Een goede pH waarde ligt tussen de 7,0 en 7,6 
2. Voeg, indien nodig, pH- of pH+ toe om de pH waarde op orde te brengen 

 
Hoeveel pH- of pH+ moet ik toevoegen? 

o Per 1.000 liter water verhoogt 8 gram pH- of pH+ de pH waarde met 0,1 
o Doseer per 1.000 liter water nooit meer dan 30 gram pH- of pH+ per behandeling 

Is de pH waarde dusdanig hoog of laag, doe dan meerdere behandelingen verspreid 
over meerdere dagen; zorg dat er minimaal 12 uur tussen de behandelingen zit 

 
Hoe voeg ik pH- of pH+ toe? 

o Laat het pH- of pH+ poeder oplossen in een emmer water 
o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het jacuzzi water 
o Laat de pomp ongeveer een half uur draaien tijdens de behandeling 

 
Stap 3: Test je jacuzzi water op zout 
 
Is dit de eerste keer dat je zout toevoegt aan het water? Dan mag je deze stap overslaan en 
meteen verder gaan met stap 4. 
 

1. Dompel de onderkant van een AquaChek zout-teststrip in een bekertje gevuld met 
ongeveer 2,5 cm zwembadwater; zorg dat het bovenste gedeelte droog blijft 

2. Laat de strip voor ongeveer 3-4 minuten in het water, totdat de gele band donker 
wordt 

3. Haal de teststrip eruit en leg deze op de achterkant van de verpakking; nu kun je de 
actuele zoutwaarde van het water gemakkelijk aflezen met de kleurenkaart 

4. Herhaal dit maandelijks 
 
Stap 4: Voeg zwembadzout toe 
 

1. Neem het aantal liters water in je jacuzzi en deel dit door 250 om de hoeveelheid 
zwembadzout die je in je water moet hebben te bepalen 
Bij een jacuzzi van 1.500 liter is dit bijvoorbeeld: 1.500 / 250 = 6 kg   

2. Indien je slechts gedeeltelijk nieuw (vers) water toevoegt, hoef je ook over alleen dit 
gedeelte nieuw zout toe te voegen 



 

3. Voeg het zwembadzout rechtstreeks toe aan het jacuzzi water (het lost automatisch 
op, maar roer even om het proces te versnellen); zet de filterinstallatie en het 
zoutwatersysteem aan, zodra het zout is opgelost 

 
Zwembadzout hoef je in principe maar 1x toe te voegen; het is onuitputtelijk zolang je 
hetzelfde water gebruikt. Herhaal stap 1 regelmatig; in de zomerperiode zo’n 4 keer per 
week. Indien nodig voer je aansluitend stap 2 uit. 
 
Ververs je je water (gedeeltelijk), of voeg je nieuw water toe? Voer stap 3 en 4 dan ook 
opnieuw uit. 
 


