
 

Handleiding Toppy startset zwembad zomerklaar maken 
 
Stap 1: Zwembadwater testen 
 

1. Dompel een AquaChek teststrip in je zwembadwater, 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 pH- en chloorwaarde van het water gemakkelijk aflezen met de 
kleurenkaart 

 
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 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 
o Laat de pomp 4 uur draaien tijdens de behandeling 

 
Stap 3: Voeg chloorshock toe 
 

1. Een goede chloorwaarde ligt tussen de 1 en 2 ppm/liter; bij groen water 
(algen) tijdelijk tot 3 ppm/liter, maar nooit hoger 

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 4: Laat de pomp 24 uur per dag draaien 
 

1. Laat de pomp de komende dagen 24 uur per dag draaien, zodat de 
desinfectiemiddelen goed in kunnen werken 

2. Wanneer de pH- en chloorwaarde op orde zijn, is het zwembad in de basis 
klaar voor gebruik 

 
Let op: Herhaal Stap 1 de eerste week dagelijks en stel bij indien nodig. Ga 
daarnaast verder met het normale onderhoud van je zwembadwater. 

 


