
 

Handleiding Pooltopper startset groen water 
 
 
Stap 1: Zwembadwater testen 
 

1. Dompel een AquaChek teststrip in je zwembad- of spa water, voor ± 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 

waarden (alkaliteit, pH en chloorwaarde) van het water gemakkelijk aflezen met de 
kleurenkaart 

 
Stap 2: Is de Alkaliteit (TA) op orde? 
 

1. Een goede TA waarde ligt tussen de 100 en 150 ppm 
2. Voeg, indien nodig, TA+ toe om de Alkaliteit op orde te brengen 

(Het komt nauwelijks voor dat de TA te hoog is, vandaar dat er geen TA- in het 
pakket zit; is je TA toch te hoog, dan kun je TA- alsnog in onze webshop bestellen) 

 
Hoeveel TA+ moet ik toevoegen? 

o Per 10.000 liter (10m3) water verhoogt 150 gram TA+ de TA waarde met ± 10 ppm 
o Doseer per 10.000 liter (10m3) water nooit meer dan 300 gram TA+ per 

behandeling. Is de TA waarde dusdanig laag, verspreid dan meerdere 
behandelingen over meerdere dagen; zorg dat er minimaal 12 uur tussen de 
behandelingen zit 

 
Hoe voeg ik TA+ toe? 

o Laat het TA+ poeder oplossen in een emmer water 
o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater 

 
Stap 3: 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 10.000 liter (10m3) water verhoogt 80 gram pH- of pH+ de pH waarde met 0,1 
o Doseer per 10.000 liter (10m3) water nooit meer dan 300 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 zwembadwater 
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o Laat de pomp 4 uur draaien tijdens de behandeling 
 
Stap 4: Voeg chloorshock toe 
 

1. Een goede chloorwaarde ligt tussen de 1 en 2 ppm/liter; bij groen zwembadwater 
(algen) mag de chloorwaarde verhoogd worden naar 3 ppm/liter (maar niet meer!) 

2. Voeg chloorshock toe om de chloorwaarde te verhogen 
 

Hoeveel chloorshock moet ik toevoegen? 
o Per 10.000 liter (10m3) water verhoogt 18 gram chloorshock de chloorwaarde met 

±1 ppm/liter 
 

Hoe voeg ik chloorshock toe? 
o Laat het chloorpoeder oplossen in een emmer water 
o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater; voeg chloorshock 

nooit tegelijk toe met andere chemicaliën 
 
Stap 5: Voeg anti-alg toe 
 

1. Voeg per 10.000 liter (10m3) water 530 ml anti-alg toe 
2. Doe dit door de vloeistof op te laten lossen in een emmer water en het vervolgens 

gelijkmatig over het zwembadwater te verspreiden 
3. Zorg dat de zwembadpomp draait tijdens de dosering 

 
Stap 6: Laat de pomp 24 uur per dag draaien 
 

1. Laat de pomp de komende dagen/weken 24 uur per dag aan staan 
2. Herhaal stap 1, stap 2, stap 3 en indien nodig stap 4 dagelijks 

 
Stap 7: Verwijder dode algen na een aantal dagen of enkele weken 
 
Na een aantal dagen, soms zelfs enkele weken, zijn de algen gedood; ze zijn naar de bodem 
gezakt of blijven drijven. Het water is troebel en je ziet dan een witte/bruine waas.  
 

1. Voeg vlokmiddel toe aan het zwembad; dit bindt alle zwevende deeltjes aan elkaar 
zodat ze gefilterd kunnen worden door de filterinstallatie 

2. Zet de pomp 24 uur op circuleren, waardoor het water nog niet gefilterd wordt en 
het vlokmiddel de kans heeft om alle zwevende algendelen aan elkaar te binden 

3. Zet de pomp (na 24 uur) weer op filtreren en houd de drukmeter goed in de gaten; 
grote kans dat deze snel zal oplopen; zet het filtervat met de 6-weg kraan in dat 
geval enkele minuten op backwashen 

4. Maak de bodem van het zwembad schoon met een zwembadstofzuiger 
5. Backwash de filterinstallatie vervolgens nog regelmatig (1x per week)  
6. Het groene zwembad is nu veranderd in een helder en schoon zwembad 

 
Hoeveel vlokmiddel moet ik toevoegen? 
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o Per 10.000 liter (10m3) water 10 á 20 ml Melpool PAC 
o Doseer per 10.000 liter (10m3) water nooit meer dan 20 ml Melpool PAC 

 
Hoe voeg ik vlokmiddel toe? 

o Laat de vloeistof (Melpool PAC) oplossen in een emmer water 
o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater en volg de regels vanaf 

punt 2 onder stap 7 
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