
Sveriges första 
gör-det-själv-tvätt 
där du får tvätta 
bilen med 
svamp.

Floda



Nytt tvättkoncept.
Din Biltvätt har utvecklat ett helt nytt koncept för hur man 
tvättar bilen själv. Vi erbjuder ett flertal unika tjänster som 
avfettning, fälgtvätt, schamponering för hand, vaxning, 
Turboavspolning, påfyllning av spolarvätska m.m.

Du har nu möjlighet att tvätta bilen med svamp på ett sätt 
som vi är först i världen med. Svampen ingår.
    Nu kan du helt enkelt tvätta bilen som du själv vill.

Pekskärm med enkel navigering.
Med vår stora pekskärm styr du biltvätten enkelt. Tydliga 
bilder och instruktioner visar dig hur du använder biltvättens 
alla funktioner. Det är så enkelt att även en nybörjare kan 
få sin bil ren.

Vi gör det bekvämt för dig.
Våra kraftiga dammsugare finns i tvättplatsen vilket betyder 
att du i lugn och ro kan dammsuga bilen under tak. 
Vi erbjuder dig också möjligheten att fylla på spolarvätska. 

Du betalar med kort.
Betalning sker på samma sätt som när du tankar bensin.
Vi använder inga polletter vilket gör att du bara betalar för 
det du använder.

Svanenmärkt.
Under 2012 kommer Din Biltvätt som Sveriges första 
gör-det-själv-tvätt att miljömärkas med Svanen.

Välkommen till Din Biltvätt.





När du kommer till anläggningen parkerar du din bil på en ledig 
tvättplats. Därefter aktiverar du tvättplatsen genom att betala med 
ditt kort vid betalterminalen. Din tvättplats med alla olika tjänster 
är nu klar att användas.

Så här enkelt 
är det.
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Du styr tvätten enkelt genom att följa 
tvättguiden på pekskärmen. Där får 
du tips och instruktioner om hur de 
olika tjänsterna fungerar. Här väljer 
du själv hur länge du vill använda 
respektive tjänst genom enkla tryck 
på skärmen.

När som helst kan du välja att av-
sluta tvätten genom att gå vidare till 
slutet av tvättguiden.

Du ser alltid vad din tvätt hittills har 
kostat längst ner på pekskärmen.

På följande sidor kan du läsa mer 
om respektive tjänst.
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Avspolning. Innan du berör lacken bör du spola bort alla hårda 
partiklar. Då minimerar du risken för repor. Avspolningen sker med 
varmt vatten blandat med schampo för bästa effekt. Du kan även 
välja Turboavspolning med högre tryck för ännu bättre effekt.

1. Förtvätt

Avfettning. Börja alltid med att avfetta din bil för att lösa upp all 
smuts. Avfettningen är effektiv mot asfalt, salt och annan smuts 
samtidigt som den är skonsam och miljövänlig. Spola ett tunt 
lager avfettningsmedel nerifrån och upp på hela bilen.



Schamponering med svamp. Tvättbaljorna på vardera sidan av 
tvättplatsen fylls med varmt vatten och schampo. När du väljer 
denna unika tjänst ingår även en ny svamp som du hämtar i 
luckan under betalterminalen.

2. Huvudtvätt

Fälgtvätt. Fälgtvättmedlet är effektivt mot bromsdamm och sot. 
Låt medlet ligga kvar på fälgarna ett par minuter medan du 
schamponerar bilens lackerade ytor. Använd därefter svamp 
för att rengöra fälgarna.



Avspolning. Spola bort allt schampo från bilen innan du går 
vidare till vaxning. Spola bilen uppifrån och ner för att säkerställa 
att den blir helt fri från smuts och kemikalier. Du kan när som helst 
växla mellan Normalavspolning och Turboavspolning.

Schamponering med borste. Borsten är tidsbesparande och be-
kväm att använda på stora ytor. Vatten blandas med schampo 
och tryckluft för ett skonsamt och effektivt resultat. Schamponera 
hela bilen för att bli av med vägdamm och annan smuts.



Slutskölj. Slutsköljen består av filtrerat vatten som gör bilen blank 
och fin utan att lämna torkfläckar. Du kan när som helst växla 
mellan Normalavspolning och Turboavspolning.

3. Vaxning

Skumvax. Skumvaxet gör bilen skinande blank och har dess-
utom en smutsavvisande effekt. Skumvaxet är miljövänligt och 
torkar inte ut gummi- eller plastlister. Täck hela bilen med
skumvax innan du går vidare till slutskölj.



Spolarvätska. Passa på att fylla på spolarvätska. Den innehåller 
frysskydd som klarar –20 grader. Fyll på spolarvätska med pisto-
len kopplad till spiralslangen längst fram i tvättplatsen.

4. Dammsugning 5. Spolarvätska

Dammsugning. Passa på att dammsuga bilen medan den 
torkar. Dammsugaren är extra kraftig för att kunna göra din 
bil riktigt fin på insidan. Häng gärna upp dina mattor i våra 
matthållare under tiden du dammsuger bilen.
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88 Flodamotet

Floda 
Möbler

Floda. Du hittar oss vid Flodamotet, granne med Preem och 
Floda Möbler, Högavägen 1. Kundtjänst: 0721-88 20 00. 
www.dinbiltvätt.se

Komplett biltvätt. När du följt tvättguidens alla steg lämnar 
du Din Biltvätt med en skinande ren bil, både på insidan och 
utsidan. Välkommen åter!
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Välkommen till Din Biltvätt, en helt ny upplevelse för dig och din bil. 
Du betalar dessutom exakt för det du använder, inte en krona mer! 
Prislista hittar du på www.dinbiltvätt.se.
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