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Van start gaan 
Voor het vullen van uw Jacuzzi moet u de chemische samenstelling van uw “bronwater” weten. Om dit te 
meten kunt u simpelweg gebruik maken van de teststrips. De teststrips zullen uitwijzen hoe hoog of laag de 
niveaus zijn van de metalen en mineralen in het water. Dit zal dan ook bepalen of toevoegingen nodig zijn om 
het water van uw spa te verbeteren.  

 

Het vullen van uw spa 
Stap 1 U heeft een acryl spa kuip en het is goed om deze eerst te behandelen met Fast Gloss, dit 

doet u voordat u uw bad vult met water. Fast Gloss beschermd en verzegeld het spa 
oppervlak met een reactief silicone om vervaging, verkleuring en corroderen te voorkomen. 
Zorg voor een droog oppervlak, verdeel Fast Gloss met een droge doek, plek voor plek, met 
een cirkelende beweging. Zorg dat het product 10 tot 15 minuten kan drogen. Verwijder het 
restant met een droge doek en verwissel deze regelmatig.  

Stap 2 Nu kunt u beginnen met het vullen van de jacuzzi. Als u een tuinslang gebruikt voor het vullen 
van uw spa, spoel de tuinslang dan eerst enkele minuten door. Dit om bacteriën te 
verwijderen die zich opgehoopt hebben in het overgebleven water in de tuinslang.  

Stap 3 Als u de spa vult, voeg dan een flesje Metal Gon toe aan het water. Metal Gon neutraliseert 
ijzer, koper en andere mineralen en voorkomt afzetting op het spa oppervlak. Het is hoog 
geconcentreerd en wordt alleen toegevoegd bij het vullen van de spa, of bij complete water 
vernieuwing. Gebruik over heel het wateroppervlak de complete inhoud van het flesje 
(473ml) bij het vullen van de spa. Als het bad is gevuld moet u de pompen gedurende 30 
minuten laten draaien.  

 
Het water in evenwicht houden 
Het is belangrijk om het water op reguliere basis te controleren door middel van de teststrips. Als u het water 
in evenwicht houdt, zult u vele problemen vermijden die kunnen voorkomen met het water. De drie 
belangrijkste factoren om een evenwichtig spawater te hebben zijn: 
 

 PH waarden 

 Alkalinity  

 Calcium 

 Chloor 
 
Met behulp van de teststrips kunt u gemakkelijk aflezen wat de waardes zijn.  
 
Stap 1:  PH waarde 

Het is van cruciaal belang dat de PH waarde van je spawater tussen de vooropgestelde 
waarden blijven (7.2 - 7.8). Enige schommeling boven of onder de vooropgestelde waarden 
kan zorgen dat het water gaat irriteren, bijten , jeuk veroorzaakt en aanslagvorming 
ontwikkeld. PH waarden zijn gemakkelijk onder controle te houden met PH plus en PH minus.  

 
Stap 2:  Totale Alkaliteit 

De totale alkaliteit werkt als een buffer en voorziet zo dat de PH waarden op hun peil 
gehouden worden wanneer men chemicaliën of andere substanties gaat toevoegen. Elke 
schommeling boven of onder het aangewezen alkaliteit-niveau (80 – 120 ppm) veroorzaakt 
dat de PH schommelt en zorgt voor corrosie, troebel water en aanslag. Wanneer je de 
alkaliteit moet verhogen, gebruik dan alkalinity increaser.  

 
Stap 3:  Calcium  

Spawater vraagt om een beetje calcium. Het aangewezen niveau voor calcium is tussen de 
150 en 400 ppm.  Calcium niveaus buiten deze niveaus kan aanslag, schuimvorming of 
corrosie op het apparatuur en leiding veroorzaken. Om het calcium niveau om hoog te halen 
kun je Calcium Booster gebruiken. Hoe dan ook, de enige manier om het calcium niveau naar 
beneden te halen is een deel water uit de spa te laten lopen en vullen met zacht water.  
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Stap 4: Chloor 
 Check het chloorgehalte met een teststrip, deze moet tussen de 1 en 3 ppm zijn (licht paars 

op de teststrip). Is het chloorgehalte te laag, corrigeer deze dan door een ½ tot 1 eetlepel 63 
G aan het water toe te voegen. Wanneer u het bad intensief gebruikt heeft, voeg er na 
gebruik altijd wat extra chloorgranulaat aan toe. Verder dient u 1 keer in de 5 dagen een 
chloortablet toe te voegen aan het water.  

 
Wanneer de niveaus van de PH waarden bereikt zijn, is het belangrijk dat deze behouden worden. Het is 
daarom belangrijk je spawater op reguliere basis (1 x in de week) te testen met de teststrips.  

 

Reinigen van de jet 
Verwijder de jet uit de wand van de spa door uw hand rond de buitenste instelring van de jet te plaatsen en de 
ring in de tegenovergestelde richting van de wijzers van de klok te draaien. Draai de instelring tot in de positie 
van de jet niet meer verder draait. Oefen meer kracht uit op de jet totdat u een “klik” hoort, daarna voelt u dat 
de jet loskomt. Bijkomende kracht is noodzakelijk om het vasthoudmechanisme van de wand los te maken.  
 
Stap 1: Vul een emmer met schoon kraanwater en voeg daar een Jet Cleaner aan toe, leg de jet(s) in 

de emmer en laat deze weken. Draai de ongedompelde sproeier (binnenzijde jet) in 
cirkelvormige wijze terwijl u het een en weer beweegt. Hierdoor kan het water door beide 
uiteinden van de jet stromen. Dankzij deze beweging kunt u het water langzaam bewegen om 
het lager van de jet te wassen en eventuele veranderingen in het lager te verwijderen. Reinig 
elk deel van de jet ongeveer 1 tot 2 minuten en wel twee keer per jaar, of wanneer een 
rotatie van een bepaalde jet traag, krampachtig of geblokkeerd blijkt te zijn. Het gebruik van 
de producten Bright & Clear, Defender en Renew voorkomen enigszins dat de jets “vast” 
gaan zitten. 

 
Stap 2: Installeer het binnendeel van de jet door deze terug in de opening van een jet van dit type te 

steken. Draai het deel van de jet in de richting van de wijzers van de klok met lichte druk tot u 
hoort dat het vasthoudmechanisme “insluit”.  De sproeier van de jet moet vrij naar links of 
rechts bewegen, en dit enkel door met het topje van uw vinger druk uit te oefenen.  
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Wekelijks Onderhoud schema 
In het volgende schema kunt u een voorbeeld vinden voor het wateronderhoud. Dit schema is een goede 
richtlijn om een fris en helder bad te krijgen en te behouden.  
 
Om dit wateronderhoudsprogramma goed te kunnen uitvoeren is het belangrijk de volgende producten in huis 
te hebben: 
 

 Chloortabletten (20 grams) 

 63g Chloorgranulaat 

 PH + en PH - 

 Teststrips 

 Alkalinity Increaser (TA+) 

 Calcium Booster 

 Renew  

 Bright & Clear  

 Defender 

 Jet Cleaner 

 Metal Gom 

 Fast Gloss 

 Dirty Duck 

 Extra filters 

 Filter Cleaner 

 Cover Care 
 

 

Maandag 
 
Stap 1  Check het chloorgehalte met een teststrip, deze moet tussen de 1 en 3 ppm zijn. Is het 

chloorgehalte te laag, corrigeer deze dan door een ½ tot 1 63 G eetlepel aan het water toe te 
voegen. 

Stap 2  Kijk op de teststrip of het PH gehalte juist is, deze moet tussen de 7.2 en 7.6 zijn. Corrigeer 
indien nodig met PH – of PH +. Om het gehalte 0,1 hoger/lager te krijgen voegt u 1 eetlepel 
PH+ of PH- toe aan het water. 
 Let op: Voeg nooit meer dan 5 eetlepels toe aan het water ! 

Stap 3  Kijk op de teststrip of het alkalinity gehalte juist is, deze moet tussen de 80 en 120 ppm zijn 
(middel groen op de teststrip). Om de alkalinity waarde omhoog te krijgen voegt u 1 eetlepel 
alkalinity increaser toe aan het water. 
 Let op: Voeg nooit meer dan 1 eetlepel toe aan het water ! 

Stap 4  Voeg 50 ml. Bright & Clear toe aan het water en laat de pompen vervolgens even (op laag 
vermogen) draaien. (Speciale vloeistof welke zeep, olie en vuildeeltjes neutraliseert en 
verwijdert via filtratie) 

 

Woensdag 
 
Indien nodig 1 eetlepel 63G toevoegen aan het water. Voeg 50 ml. Defender toe aan het water en laat de 
pompen vervolgens even (op laag vermogen) draaien. 
(Vermindert kalkvorming en aanslag op de kuip, verwarmingselement en onderdelen) 
 

Vrijdag 
 
Stap 1   Leg een chloortablet in het filterhuis. Check het chloorgehalte met een teststrip, deze moet 

tussen de 1 en 3 ppm zijn (licht paars op de teststrip). Is het chloorgehalte te laag, corrigeer 
deze dan door een ½ tot 1 eetlepel 63 G aan het water toe te voegen. 
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Stap 2   Kijk op de teststrip of het PH gehalte juist is, deze moet tussen de 7.2 en 7.6 zijn (licht oranje 
op de teststrip). Corrigeer indien nodig met PH+ of PH-. Om het gehalte 0,1 hoger/lager te 
krijgen voegt u 1 eetlepels PH+ of PH- toe aan het water. 
 Let op: Voeg nooit meer dan 5 eetlepels toe aan het water ! 

Stap 3  Kijk op de teststrip of het alkalinity gehalte juist is, deze moet tussen de 80 en 120 ppm zijn 
(middel groen op de teststrip).Om de alkalinity waarde omhoog te krijgen voegt u 1 eetlepel 
alkalinity increaser toe aan het water. 
 Let op: Voeg nooit meer dan 1 eetlepel toe aan het water ! 

Stap 4  Kijk op de teststrip of het calcium gehalte juist is, deze moet tussen de 150 en 400 ppm zijn 
(licht blauw op de teststrip). Corrigeer indien nodig, om het gehalte met 10 te verhogen voegt 
u 50 ml. Calcium Booster toe aan het water. 

Stap 5  Voeg 3 eetlepels (per 1000 liter) Renew toe aan het water en laat de pompen vervolgens 10 
minuten (op laag vermogen) draaien met de cover open. (Shockbehandeling, verwijdert 
onaangename geurtjes en zorgt voor mooi helder water dat fris ruikt) 

Stap 6  Wanneer u uw spa regelmatig gebruikt is het belangrijk dat u de randen van het water tegen 
de jacuzzi schoonmaakt. Dirty Duck absorbeert oliën en vetten op het wateroppervlakte. 
Voorkomt vetranden in het bad. Deze Dirty duck kunt u uitspoelen en hergebruiken. 

 
Verder moet u niet vergeten als u uit het bad komt om 1 eetlepel 63 G aan het water toe te voegen (als u 
meerdere keren op een dag in bad bent geweest, dan alleen na de laatste keer). 
 
Mocht het water op een dag niet helder zijn dan moet het water een chloorshock krijgen. Zorg er eerst voor dat 
de filters zijn schoon gemaakt en voeg vervolgens dan 4 eetlepels 63g chloorgranulaat toe aan het water en 
laat vervolgens pomp 1 een paar uur draaien op laag vermogen. Als u pomp 1 activeert zal deze automatisch na 
verloop van tijd afslaan, u hoeft er dus niet bij te blijven dus u kunt de spa gewoon afsluiten.  
Nadat u de 63g chloorgranulaat aan het water heeft toegevoegd kunt u het beste de spa even niet gebruiken 
totdat het water weer helder is. Het is uitermate belangrijk dat u gewoon het normale 
wateronderhoudsprogramma blijft uitvoeren. U zult merken dat het water na verloop van tijd wat helderder 
zal worden, soms kan het wel 1 dag duren voordat het water weer helder is. Als het water na 1 ½ dag nog niet 
helder is dan moet u het geheel nogmaals herhalen. 
 
Het filter moet eens in de 2 tot 3 weken gereinigd worden, u kunt hiervoor het beste een goede filtercleaner 
gebruiken. 
 
Daarnaast is het van belang dat u uw cover regelmatig schoonmaakt meet Cover Care. Cover Care zuivert, 
herstelt en beschermd de spa cover tegen weersinvloeden en verkleuring. Goed schudden voor gebruik. 
Verdeel over het cover oppervlak en laat het 15 tot 20 minuten intrekken. Verwijder hierna het overtollige 
product en laat daarna drogen. 

 
 

Maandelijks Onderhoud schema 
Stap 1  Filters reinigen 

Zorg altijd voor een reserve set filters.Haal de vieze filters eruit,plaats de nieuwe filters erin 
en maak de oude schoon. Wanneer u na een maand weer de filters  reinigt, verwissel deze 
dan weer met de oude filters die u heeft schoongemaakt. Reinig de filters met een tuinslang. 
Spoel deze goed af. Gebruik bij het reinigen filterclean. Het filter wordt ontdaan van alle 
vuiligheid en kalk.          

Stap 2  Alkaliniteit controleren 
Controleer de alkaliniteitswaarde van het water volgens de instructies op de teststrips. Als de 
waarde te laag is, kunt u dit toevoegen met alkalinity increaser. Wacht 10 minuten en 
controleer de alkaliniteit een keer.  

Stap 3  Ozon controleren 
Uit het onderste afvoerkanaal zouden altijd kleine bubbels moeten komen. Afhankelijk van 
het type ozon ziet u daarnaast een zwak blauw licht of hoort u een zoemend geluid.  
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Jaarlijks Onderhoud schema 
 
Verversen van het water 
Wanneer u uw jacuzzi 3 a 4 keer per week gebruikt is het aan te raden om uw jacuzzi 4 keer per jaar te legen en 
opnieuw te vullen met schoon water. Wij raden u aan dit 1 keer in de drie maanden te doen.  
Fast Gloss beschermd en verzegeld het spa oppervlak met een reactief silicone om vervaging, verkleuring en 
corroderen te voorkomen. Zorg voor een droog oppervlak, verdeel Fast Gloss met een droge doek, plek voor 
plek, met een cirkelende beweging. Zorg dat het product 10 tot 15 minuten kan drogen. Verwijder het restant 
met een droge doek en verwissel deze regelmatig. 
 
Vervangen van de filter(s) 
Wanneer u uw jacuzzi regelmatig gebruikt is het belangrijk dat u uw filters op tijd vervangt. Zorg altijd dat u 
reserve filters in huis hebt. Wij raden u dit twee keer per jaar te doen. U kunt dit meestal zien aan de filters. 
Wanneer zij niet meer goed schoon te krijgen zijn met de tuinslang en het vuil er niet meer af gaat is het tijd 
om de filter te vervangen voor een nieuwe.  
 
Ozonator 
De ozonator moet ook vervangen worden. Ook dit ligt aan de frequentie van het gebruik van het bad. Wanneer 
de lamp niet meer voldoende schijnt is hij aan vervanging toe. Gemiddeld moet dit na 2 jaar gebeuren.  
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Producten 
 

Balansproducten 

 

  
 

 
 
 

       
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PH – 
Aqualine PH minus wordt gebruikt om uw PH waarde van uw jacuzziwater te doen 
dalen.  

 

PH + 
PH plus wordt gebruikt om uw PH waarde van uw jacuzziwater te doen stijgen.  

 

Chloorgranulaat 
Het water van uw jacuzzi dient op constante basis ontsmet te worden. Wanneer u 
chloorgranulaat gebruikt, kunt u met behulp van de teststrips de chloorconcentratie 
van uw spabad meten. Hiervan kan u dan afleiden of uw jacuzziwater nog voldoende 
chloor bevat of u chloor dient toe te voegen.  

 

Chloortabletten 
Het water van uw jacuzzi dient op constante basis ontsmet te worden. Wanneer u 
chloortabletten gebruikt, kunt u met behulp van de teststrips de chloorconcentratie 
van uw spabad meten. Hiervan kan u dan afleiden of uw jacuzziwater nog voldoende 
chloor bevat of u chloor dient toe te voegen.  

 

Calcium Booster 
Verhoogd de hardheid van het water om schuimvorming en corroderen van 
inbouwdelen te voorkomen. Een ons Calcium Booster verhoogd de hardheid met 7ppm 
per / 2000 liter water. Bereken de hoeveelheid die nodig is om de ideale waarde te 
bereiken (250 - 450 ppm). Laat de pompen draaien en voeg de berekende hoeveelheid 
toe aan het water. Laat de spa 1 tot 2 uur in filtertijd draaien. Test het water om de 
waarde opnieuw te testen en zonodig de stappen te herhalen. 

 

Alcalinity Increaser 
Granulaat dat de akaliteit verhoogt. Gebruik 1 doseerlepel die eerst wordt opgelost in 
een emmer heet water. Voeg daarna toe in de spa. Laat de pompen ongeveer 30 
minuten draaien en voer opnieuw een test uit tot het bereik van 80 tot 120 ppm is 
bereikt. 

 

http://www.bubbelkoning.nl/webshop/waterbehandeling/ph-minus/
http://www.bubbelkoning.nl/webshop/waterbehandeling/ph-plus/
http://www.bubbelkoning.nl/webshop/waterbehandeling/chloorgranulaat/
http://www.bubbelkoning.nl/webshop/waterbehandeling/chloortabletten/
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/438/Calcium booster
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/436/Alkality increaser
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Zuiveraars 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cleaners 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bright and Clear 
Neutraliseert en bindt vuil, zeep en eventueel olieachtige film om daarna door het filter 
te worden opgenomen en daarom zorgt voor helder water als resultaat. Gebruik twee 
doseerlepels wanneer het water mistig lijkt. Laat beide pompen een paar minuten 
draaien tijdens toediening, gevolgd door een filtercyclus.  

 

Foam Down 
Elimineert snel explosieve schuimvorming. Goed schudden voor gebruik, voeg daarna 
een halve doseerlepel toe aan het water. Zonodig de behandeling na een tijdje 
herhalen bij onvoldoende resultaat. 

 

Cover Care 
Zuivert, herstelt en beschermd de spa cover tegen weersinvloeden en verkleuring. 
Goed schudden voor gebruik. Verdeel over het cover oppervlak en laat het 15 tot 20 
minuten intrekken. Verwijder hierna het overtollige product en laat daarna drogen. 

 
 

Fast Gloss 
Beschermd en verzegeld het spa oppervlak met een reactief silicone om vervaging, 
verkleuring en corroderen te voorkomen. Zorg voor een droog oppervlak, verdeel Fast 
Gloss met een droge doek, plek voor plek, met een cirkelende beweging. Zorg dat het 
product 10 tot 15 minuten kan drogen. Verwijder het restant met een droge doek en 
verwissel deze regelmatig. 

 
 

Filter Clean 

Gebruik om de drie maanden filterclean. Het filter wordt ontdaan van alle vuiligheid en 
kalk.          

 

 

http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/437/Bright & clear
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/444/Foam down
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/440/Cover care & conditioner
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/442/Fast gloss
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/443/Filter clean 473 ml
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Shock behandelingen 
 
 

 
 
 
 

Vlek controller 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Instant Cartridge Clean 

Snel reagerende spray formule met kleuren spray indicator voor complete 
schoonmaak. 

 

 

Jet Clean 

Soms is het nodig om de spa inwendig te reinigen. Jet Clean maakt inwendig de 
leidingen en jets schoon en voorkomt daarmee vervuiling van het water. 

 
 

Renew 
Verwijderd nare geurtjes uit het water.  

 

 

Defender 
Voorkomt opbouw en afzetting van calcium en aanslag op het spa oppervlak en 
inbouwdelen. Gebruik wekelijks twee doseerlepels als toevoeging in het water. Let op, 
bij gebruik kan in het begin mistvorming optreden, dit zal na een tijdje vanzelf 
verdwijnen. 

 

 

Metal Gom 
Neutraliseert ijzer, koper en andere mineralen en voorkomt afzetting op het spa 
oppervlak. Het is hoog geconcentreerd en wordt alleen toegevoegd bij complete water 
vernieuwing. Gebruik over heel het wateroppervlak de complete inhoud van het flesje 
(473ml) bij het vullen van de spa. Als het bad is gevuld de pompen gedurende 30 
minuten laten draaien. 

 

 

http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/445/Instant cartridge clean
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/446/Jet clean
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/457/Renew non chlorine shock
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/441/Defender
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/447/Metal gon
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Onderhoud van oppervlak en materiaal 
 
 

 
 
 
 

Accessoires 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Citra Bright 
Bezit op natuurlijke wijze zuiverende mogendheid van citrus, voor bijna alle 
oppervlakte van spas en zwembaden. De lastigste vervuiling zal gemakkelijk en snel 
verwijdert worden met achterlating van de fijne citrus geur. 

 
 

Dirty Duck 
Absorbeert oliën en vetten op het wateroppervlakte. Voorkomt vetranden in het bad. 
Deze Dirty duck kunt u uitspoelen en hergebruiken. 

 
 

Sponsjes 
Verwijdert moeiteloos vlekken en vette randen van uw kuip zonder 
schoonmaakmiddel.  

 
 

Teststrips 
Makkelijk te gebruiken teststrips om Ph, Alkaliteit, calcium hardheid en chloor te 
controleren. 
Inhoud: 50 stuks. 

 
 

Filter kort 
Filterelement van 21 x 15 cm. 

 

 

Filter lang 
Filterelement van 34 x 13 cm. 

 

 

http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/439/Citrabright
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/456/Dirty duck
http://www.bubbelkoning.nl/webshop/waterbehandeling/magic-spunges/
http://www.vsb-sauna.nl/Whirlpool/producten/455/Test strips

