
Tvätta bilen rätt - inte alltid lätt
Smutsiga bilar och moddigt väglag är en vanlig syn under vintermånaderna. Många vill passa på att få bilen ren inför eller efter
sportlovsresan och därför har Hållbar biltvätt samlat ihop några tips för en mer miljövänlig och effektiv biltvätt.

Det första men viktigaste tipset är att aldrig tvätta bilen hemma utan istället åka till en tvättanläggning. Att tvätta bilen på garageuppfarten eller
gatan skadar miljön eftersom det smutsiga vattnet innehåller tungmetaller som kadmium och bly.

- Tyvärr tvättar fortfarande var tredje bilägare sin bil på gatan och nio procent gör det så ofta som varje månad. Det är troligen en kombination
av vana och okunskap som gör att det ser ut som det gör, säger Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt.

En undersökning som Hållbar biltvätt genomförde förra året visar att var femte bilägare (19 procent) trots allt tycker att det är både trevligt och
avkopplande att själv tvätta bilen. För dem kan en ”gör-det-själv”-hall vara ett bra alternativ, även vintertid.

- Precis som automattvättarna finns slutna avloppssystem i gör-det-själv anläggningarna som tar hand om det smutsiga tvättvattnet. Du får
även tillgång praktiska tvättredskap som underlättar själva biltvättandet, som exempelvis högtryckstvätt och dammsugare, säger Robert
Dimmlich.

Tips - så tvättar du bilen rätt på vintern:
1. Åk alltid till en automattvätt eller gör det själv-hall som tar hand om och renar tvättvattnet för att värna om miljön och vårt dagvatten.
2. Börja tvätta bilen underifrån, just på undersidan fastnar extra mycket smuts och vägsalt på vintern.
3. Om du tappar din tvättsvamp på marken, ta en ny för att inte riskera att små gruspartiklar repar lacken.
4. Vänta inte för länge med biltvätt, då blir det bara svårare att bli av med smutsen.
5. Använd gärna miljöanpassade bilvårdsprodukter.
6. En högtryckstvätt, som finns att låna på de flesta gör det själv anläggningar är oftast ett måste vintertid för att få bilen ren om man tvättar
själv.
7. En iskall bil kan vara svårare att få ren, så spola gärna lacken med varmt vatten innan du börjar tvätten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Dimmlich, initiativtagare till Hållbar biltvätt och vd för Svensk Bensinhandel
Mobil: 070 – 283 91 15
E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se



E-post: robert.dimmlich@svenskbensinhandel.se
Läs mer på: www.hallbarbiltvatt.se

Om undersökningen:
Biltvättsundersökningen genomfördes den 12 - 21 mars 2018 av Yougov på uppdrag av Hållbar biltvätt. 4000 personer, varav 3241 bilägare,
över 18 år har svarat genom en internetpanel. Resultatet är riksrepresentativt.


