Kallavfettning
Varmvatten
Skumtvätt
Hetvax
Ytbehandling

Välkommen!

Alltid öppet – Dygnet runt – Året runt

Miljövänlig gör-det-själv-biltvätt
Bilar • Husbilar • Servicebilar • Husvagnar • Motorcyklar • Båtar
För ett perfekt resultat.

Skonsam för miljön.
Inget miljöfarligt tvättvatten
påverkar naturen.

Kostnadseffektivt.
Betydligt billigare än likvärdig
rengöring på hemmaplan.
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Bilar, husbilar, husvagnar,
motorcyklar och båtar.

Arbeta under tak.
Slipp blöta överraskningar från
både grannbåset och naturen.

Invändigt och utvändigt.
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Utöver miljötvätten finns
dammsugare på plats.

Alltid öppet.
Vår anläggning är öppen
dygnet runt - året runt.
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Välkommen!

Välkommen till
På vår gör-det-själv-anläggning tvättar du ditt fordon när det passar

Gör det själv!

dig. Du gör det snabbt, billigt och miljövänligt, dygnet runt, året runt,

Miljövänligt

även vintertid. Våra tvättprogram använder kemikalier som är skon-

Kostnadseffektivt

samma både för miljön och för ditt fordon.

Skinande resultat

Tvättprogram

Vårda insidan!
Passa på att vårda fordonets insida när du
besöker vår tvättanläggning. Med hjälp av
vår kraftfulla dammsugare kan du enkelt
suga bort damm och smuts på golv,
Tips!
säten och bagageutrymmen.

Tvättpolletter köper du i växlingsautomaten. Betala kontant eller
med kreditkort. Vi tar Visa, Mastercard och Maestro. Kontakta oss vid
köp av fler än 50 polletter. Polletterna kostar 20 kr/styck inkl. moms.
För en normaltvätt går det åt 2-3
polletter beroende på tvättvana
och fordonets storlek.
Man kan när som helst byta
program och bestämmer själv
hur länge man skall tvätta.

Kontakta oss så får du veta mer:
Telefon 072-73 48 707
E-post: info@ljungbytvatten.se
www.ljungbytvatten.se

Kallavfettning • Varmvatten • Skumtvätt • Hetvax • Ytbehandling

A.

Avfettning: Petroleumbaserad kallavfettning löser effektivt upp oljepartiklar och salt på din bil.
Oljepartiklarna kommer bland annat från väg, däck och sotpartiklar i luften. Används företrädesvis på vintern, men även på sommaren efter färd på nyasfalterade vägar.

1.

Med hetvatten i ett flöde på 500 l/h och ett kraftigt alkaliskt specialutformat bilschampo löser
du upp och spolar av all grov smuts från bilen. Det löser dessutom upp sommarens insekter
mycket snabbt.

2.
3.
4.
5.

Borstprogrammet ger hetvatten i 250 l/h och med det unika skummet gör du din bil ren
snabbt och effektivt. Borsten används på hela bilen med undantag för fälgarna. Den har
mjuka skonsamma strån och är tillsammans med skumschampot en förutsättning för att din
bil skall bli absolut ren.
Med kallvatten sköljs bilen ren från skum och smuts. Kontrollera resultatet, om du behöver
går du tillbaka till steg 1 eller 2. Annars är det dags för nästa steg.

Hett vatten blandat med carnaubavax ger din bil ett bra ytskydd som gör att din bil står emot
smuts längre. Det blir dessutom lättare att tvätta bilen nästa gång. Används även på speglar
och rutor och gör dessa helt rena med bra sikt som resultat.

Avsluta tvätten med en snabb ytbehandling. Ytterligare ett lager med vax uppblandat
med avrinningsmedel. I detta program används ett vatten som är fritt från mineraler
och salter, vilket gör att du inte behöver torka bilen med sämskskinn. Används
även på rutor och backspeglar för att göra dessa klara och vattenavvisande.

