Manuell biltvätt på rätt sätt
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Att tvätta bilen på rätt sätt kan tyckas vara en självklarhet men det finns en mängd olika metoder och många av dem stjälper
snarare än hjälper din bil. SONAX ger dig här en enkel lathund så din bil får tvätt på rätt sätt.
Eftersom biltvätten är den vanligaste och viktigaste formen av bilvård är det också av största vikt att den utförs på ett korrekt
sätt. Tvättas bilen efter behov så den håller rimlig standard kan det yttre hållas snyggt i många år. I annat fall kan även den
bästa lack förfalla förvånansvärt snabbt.
Behovet av tvätt kan variera mellan en och flera veckors mellanrum beroende på en rad faktorer, såsom lackens kvalitet och
tillstånd, körsträcka och om bilen står i garage eller under bar himmel. Men även klimatförhållanden och miljöfaktorer som
sand, damm, nedfall från träd, växter, insekter, förorenande industri i området, järnväg och vägförhållanden kan påverka bilen
negativt. Utifrån detta är det viktigt att ta reda på sin bils tvättbehov och vårda den därefter.
Även den tvättmetod du använder påverkar resultatet. Det är viktigt att använda stora mängder vatten, så att framförallt lös
smuts och sand spolas bort utan att repa. Det är också viktigt att insektsrester och liknande får tid att lösas upp utan alltför
kraftig bearbetning med borste eller svamp.
Manuell biltvätt bör helst inte utföras i alltför varmt väder för att undvika snabb avdunstning. Tvätta aldrig bilen i direkt solsken,
utan helst i skugga och gärna under tak.
En bra biltvätt består av följande sex moment:
1.

2.

3.
4.
5.

Förtvätt: Applicera vid behov SONAX Fälgrengöring och SONAX Insektsborttagare. Polera 				
eventuellt vindrutan med SONAX Glasspolish som inte behöver torkas bort utan rinner av
vid sköljning. Även grov smuts som olja, fett och salt som trängt in i vid dörrkarmar 
behandlas med SONAX Engine Cleaner innan avspolning (glöm inte att återsmörja gångjärn
och lås efter rengöring).
Spola bort damm, lös smuts, sand, uppblötta insektsrester och liknande. Använd en riklig
mängd vatten och hård stråle. Glöm inte att spola av dörrkarmar och nedre delen av
bilsidorna, där i regel föroreningar samlas.
OBS! Om du använder högtryckstvätt; var noga med att hålla trycket under 130 bar och
spola minst en halvmeter från bilen. Risken är annars att den hårda strålen får smuts att
repa lacken.
Blanda till och applicera schampot med en ren svamp eller SONAX långa tvättborste
(särskilt bra till SUV- och skåpbilar där det kan vara svårt att nå över motorhuv och tak).
Spola av igen med en riklig mängd vatten och hård stråle (använder du högtryckstvätt;
se steg 2). Glöm inte fälgar, skärmkanter och paneler.
Kontrollera tvättresultatet, speciellt de ytor som är mest utsatta, såsom rutor, lyktor och
liknande, samt den nedre delen av bilsidorna och skärmkanter. Vid behov appliceras
återigen schampoblandning på smutsiga ytor för att sedan spolas av.
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