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Voordat u gaat zwemmen

Voordat u gaat zwemmen, dient u goed ingelicht te zijn over het onder-
houd van uw zwembad en zwembadwater. 
Gewoon kraanwater is weliswaar zwemwater, maar na het eerste 
maal gebruik niet meer. Door huidvet, talg, zweet en ander organisch  
materiaal stijgt of zakt de zuurgraad (lees pH). Ook het chloorgehalte  
fluctueert en zal door middel van een testset in de gaten moeten  
worden gehouden en eventueel worden gecorrigeerd.

Bij het chloreren van zwemwater dient u het volgende in acht te nemen:
Het bad mag enkel worden gevuld met leidingwater. Gebruik beslist geen bron- of grond-

water, dit bevat te veel ijzer. 

Dit zou een verkeerde werking van chemicaliën kunnen veroorzaken.

Nadat het zwembad gevuld is:
1. Testen d.m.v. Testset

2. Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen (zie pagina 4)

3. Shockbehandeling als basischlorering (zie pagina 5)

Afhankelijk van de weersgesteldheid en het gebruik van het zwembad, dient  

u regelmatig chloor toe te voegen. 

Bij langdurige zonneschijn, veel zwemmen en hogere temperaturen dient dit dagelijks te 

worden herhaald. 

U kunt er gemakshalve 

van uitgaan dat bij slecht 

weer, of bij geen of zel-

den gebruik van het 

zwembad, er slechts 

eens in de drie dagen 

chloor toegevoegd dient 

te worden.

Waarschuwing: Pas op voor eventuele chloordampen, niet inademen. 
 Vermijd contact met ogen en huid.
 Buiten het zicht van kinderen toepassen!
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pH-waarde

Teststrips zijn na opening ongeveer 3 maanden houdbaar!
Wanneer u controleert met oude teststrips kan dit een vertekend beeld geven.

Wat is pH-waarde en hoe moet ik doseren?
pH-waarde is de balans van het alkalische en het zuurgehalte van het zwem water. Dit 

wordt gemeten in maten van 1 tot 14, waarbij 7 theoretisch  neutraal is. Voor een goede 

chloorwerking moet de pH-waarde tussen de 7,2 en 7,6 liggen. Dat kan eenvoudig met 

de testset gecontroleerd worden. 

Wanneer uit de test blijkt dat de pH-waarde 
•	 beneden de 7,2 is, dient er pH-plus toegevoegd te worden. 

•	 boven de 7,6 is, dient pH-minus toegevoegd te worden.

Dosering pH-middelen:
1. Testen d.m.v. Testset

2.  De pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen

3.  4 gram pH-minus of pH-plus per 1000 liter water oplossen in emmer met lauw water 

(verhoogt of verlaagt de pH met 0,1)

4.  Verspreiden over het wateroppervlak 

5.  De pomp minimaal 3 uur inschakelen

  Waarschuwing: Een pH-correctie mag met maximaal 0,2 verhoogt of ver- 
   laagt worden. Bij een hogere correctie verspreiden in meer -
   dere correcties (bijvoorbeeld ‘s ochtends en ‘s avonds)

Waarom is de pH-waarde zo belangrijk?
•	 pH-waarde	 te	 laag	 (onder de 7,2) is het water te zuur. Dat kan bij het zwemmen 

geïrriteerde ogen en huid veroorzaken. Een te lage pH-waarde is ook de oorzaak van het 

onstabiel worden van het aanwezige chloor in het zwemwater. Hierdoor worden drie 

belangrijke functies van het chloor (het  doden van bacteriën, het doden van algen en het 

controleren	van	de	organische	stoffen)	niet	meer	goed	vervuld.	

•	 pH-waarde	te	hoog	(boven 7,6) is het zwemwater te alkalisch. Dat veroorzaakt dat 

het	chloor	zich	verbindt	met	andere	stoffen	in	het	zwemwater	zoals	ammoniak.	Ook	een	

te hoge pH-waarde kan tot oog- en huidirritatie leiden.
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Chlorering

Shockchlorering en basischlorering
Een shockchlorering voert u uit als basis of als correctiemiddel bij een eerder onjuist uit-

gevoerde behandeling. Tevens kunt u door middel van een shock behandeling groen ge-

worden water (algen) helder krijgen.

1. Testen d.m.v. Testset 

2.  Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 brengen (zie pagina 3)

3. Chloor in granulaatvorm afwegen: 15 tot 20 gram per 1000 liter water

4. Chloorgranulaat oplossen in emmer met lauw water

  Waarschuwing: Pas op voor eventuele chloordampen, niet inademen. 

  Vermijd contact met ogen en huid.

  Buiten het zicht van kinderen toepassen!

5.  De pomp minimaal 3 uur inschakelen

Chloor toevoegen (bijdoseren)
1.  Testen d.m.v. Testset

2.  Eerst de pH-waarde zo dicht mogelijk bij de 7,4 

brengen (zie pagina 3)

3.  Chloor in granulaatvorm afwegen: 5 tot 8 gram 

per 1000 liter water

4.  Chloorgranulaat oplossen in emmer met  lauw water

  Waarschuwing: Pas op voor eventuele chloordampen, niet inademen. 

  Vermijd contact met ogen en huid.

  Buiten het zicht van kinderen toepassen!

5.  De pomp minimaal 3 uur inschakelen

U kunt langzaamoplossende chloortabletten gebruiken om het chloorgehalte op peil te 

houden (voor producten zie pagina 8).

Gebruik hiervoor 1 tablet (20 gram) per 1000 liter zwembadwater en stop dit in een chloor-

drijver (zie producten pagina 9).

zwembadstore .com
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Zwembadtips voor extra veiligheid en jarenlang zwemplezier:
•	 Betreed	het	zwembad	altijd	met	schone	voeten	(gebruik	een	voetenbadje)

•	 Gebruik	geen	scherpe	voorwerpen	in	of	rond	het	zwembad.

•	 Verwijder	 regelmatig	 het	 vuil	 van	 de	 bodem	 van	 uw	 zwembad.	 Dit	 voorkomt	 

algengroei.

•	 Gebruik	een	goede	filterinstallatie.	Controleer,	reinig	en	vervang	het	filter	op	tijd.

•	 Duiken	of	springen	is	gevaarlijk,	dus	niet	(laten)	doen!

•	 Laat	uw	huisdieren	niet	in	het	water.

Tips

Heeft u genoeg van het chloordoseren?
Door gebruik te maken van een zoutwatersysteem wordt er op een  andere ma-

nier chloor toegediend.

Een zoutwatersysteem houdt het chloorgehalte automatisch op peil zonder nog 

gebruik te hoeven maken van chloortabletten en het chloor granulaat.

Voordelen: U hoeft geen dure potten chloor te kopen, 

uw zwemwater ruikt niet naar chloor, uw ogen raken 

niet geïrriteerd bij onder water zwemmen. Voor mensen 

met psoriasis of een gevoelige huid biedt dit vaak een 

uitkomst.

Voetenbadje (art. 57600521) Skooba Vac (art. 57600523) Filter cartridge (art. 29000)

(nummers tussen haakjes komen overeen met artikelnummer op de site)

(art. 28664 en 28662)

zwembadstore .com



6

Producten

Zoutwatersysteem
Vervangt alle soorten chloor.

Een zoutwatersysteem maakt chloor van 

speciaal zwembadzout (zeer zuiver) en zorgt 

voor gezond zwembadwater. Het water zal 

zachter aanvoelen en kraakhelder worden.

Dit product vinden op onze site:
Artikelnummer 28662 (klein) en 28664 (groot)

LED Pool lights
Maak van je zwembad een pareltje in het donker!

Eenvoudig te installeren met één druk op de knop. 

Je kunt ook nog eens kiezen uit drie verschillende 

lightshows. Geeft wit licht of gekleurd licht.

Dit product vinden op onze site:
Artikelnummer 28690

Solarbol zwembadverwarming
Gebruik de zon om het zwembad te verwarmen. 

Eenvoudig te koppelen aan elk zwembad 

met een 32 of 38 mm aansluiting. 

Max. capaciteit per bol ca. 7500 liter water.

Dit product vinden op onze site:
Artikelnummer 0180804

zwembadstore .com
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Producten

(nummers tussen haakjes komen overeen met artikelnummer op de site)

zwembadstore .com

Voor correctie van de zuurgraad (zie pagina 3)

Zuurgraad verhogen: pH Plus poeder
 

  1 kg (art. 52881104)

  3 kg (art. 52881105) 

  6 kg (art. 52881105X2)

Zuurgraad verlagen: pH Minus poeder 
 
  1 kg (art. 52881101)  
  3 kg (art. 52881100) 

  6 kg (art. 52881100X2)

pH Plus tabletten 

  65 st. (art. 52781322)

pH Minus tabletten 

  80 st. (art. 52781312)
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Kleine langzaamoplossende chloortabletten 

  1 kg (art. 52781206)

  2.5 kg (art. 52781209)

  5 kg (art. 52781209X2)

  10 kg (art. 52781209X4)

Grote langzaamoplossende chloortabletten 

  1 kg (art. 52781207)

  5 kg (art. 52781211)

  10 kg (art. 52781213)

Chloorgranulaat (tevens voor shockbehandeling) 

  1 kg (art. 52781201)

  2.5 kg (art. 52781190)

  5 kg (art. 52781257X2)

  10 kg (art. 52781257X4)

Mini quick sneloplossende chloortabletten 

  180 st. (art. 52781204)

Producten

Voor correctie van het chloorgehalte (zie pagina 4)

zwembadstore .com
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(nummers tussen haakjes komen overeen met artikelnummer op de site)
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Diversen

Voor het testen van je zwembadwater

  Teststrips Premium 50 st. (art. 90752)

Chloordrijver 

  (art. 57600027 groot en 57600033 klein)

Producten

Intex Drijvende Loungestoel 
Heerlijk dobberen in het water, met een glas wijn of frisdrank. 

  (art. 58868)

Diverse opblaasbare spa’s
Opblaasbare	 spa’s	 met	 Fiber-Tech®	 constructie	 (honderd- 

duizenden	zeer	sterke	fiberdraden),	ontworpen	voor	superieure	

stabiliteit  tijdens  het gebruik. 

  Op	onze	site	vindt	u	diverse	modellen.	
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Problemen en oplossingen

Uw zwemwater in conditie houden vraagt de nodige zorg en aandacht. 

Mocht u op één van onderstaande problemen stuiten, dan lost u ze als volgt op:

  

 

   

     

Waarschuwing:  Meng nooit chemicaliën met elkaar!
 Voor een juiste dosering dient u het etiket op de 
 productverpakking te raadplegen.

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Groen water, 
gladde bodem en wan-
den

Algen/lichtinval, slechte 
desinfectie

pH-waarde meten/corrigeren, 
shockchlorering toepassen 
(pomp continu laten draaien)
Filter	regelmatig	reinigen

Troebel water, kalkafzet-
ting

Kalk laat los uit water Water is uit balans: 
meet pH, temperatuur,  hardheid 
en alkaliteit. 
Eventueel corrigeren.

Bruin water IJzeroxide, bruine alg Bad leegpompen (indien mogelijk), 
schoonmaken vullen met leiding-
water (drinkwaterkwaliteit)

Troebel water 
(melkzichtig), gladde 
wanden, chloorlucht, 
pijn aan ogen

Te veel belasting en daardoor 
te veel gebonden chloor

pH-waarde meten/corrigeren, 
streefwaarde 7,2
Shockchloordosering toepassen, 
zorg voor een vrij chloorgehalte 
van 5 mg/l 
Waterpeil aanvullen met vers 
leidingwater

Groen, helder water IJzer/koperoxide pH-waarde meten/corrigeren,  
shockchlorering toepassen, 
continu	filteren

Zwartbruin, bruin, 
troebel water

IJzer in water
(bron- of grondwater ge-
bruikt?)

pH-waarde meten/corrigeren, 
shockchlorering toepassen, 
continu	filteren

Water schuimt Te veel anti-alg gebruikt of 
reinigingsproducten gebruikt

Bad gedeeltelijk leegpompen,
bijvullen met vers leidingwater. 
Hierdoor zakt de schuimconcen-
tratie

Corrosie aan metalen pH-waarde te laag, te veel 
koper in het water

pH-waarde meten/corrigeren,
shockchlorering toepassen, 
continu	filteren
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Actie

Optioneel (aan te raden):
 

Filterpomp	2271	liter	per	uur		(art.	28604)

Onderhoudstip:
Wij adviseren het zwembadvoordeelpakket S (art. 23504) voor een juiste water- 

behandeling. Dit pakket bevat alle essentiële chemicaliën die u daarvoor nodig heeft. 

Intex Easy Set 183x51 cm (28101)

Deze Intex Easy set is een zeer compleet zwembad met een doorsnede van  

183 cm voor gegarandeerd zwemplezier in jouw eigen achtertuin! Echt easy, want in 

een handomdraai (ca. 10 minuten) staat het zwembad klaar om gevuld te worden. 

Materiaal: 2-laags PVC met gerasterde binnenlaag

Inhoud: 886 liter (80% vulling)

Afmetingen: 183x51 cm

24.95

14.95
(art. 28101)

(nummers tussen haakjes komen overeen met artikelnummer op de site)

zwembadstore .com

Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt.
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the online

retail
company
Het merk achter diverse webwinkels

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend, toepassing geschiedt op eigen risico. 

Raadpleeg altijd eerst de verpakking voordat u gaat doseren. Meng nooit chemicaliën met elkaar!

De tips die worden gegeven in deze brochure, zijn enkel van toepassing op de producten/merken 

die bij Zwembadstore.com verkrijgbaar zijn.
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