Jak poprawnie samodzielnie myć i pielęgnować samochód?
Poprawne mycie i pielęgnacja mają kluczowe znaczenie dla zachowania pojazdu w
najlepszym stanie przez długi czas. Piękny i zadbany samochód to nie tylko satysfakcja
jego właściciela, ale również większa wartość przy sprzedaży. Niewłaściwe mycie powoduje
powstawanie rys, które szpecą lakier. Bez względu na to czy myjemy pojazd samodzielnie,
czy korzystamy z usług wyspecjalizowanych firm należy pamiętać, aby używać wyłącznie
środków o neutralnym pH. Inne środki, używane na przemysłową skalę, mogą usuwać
nałożone na lakier i inne elementy nadwozia warstwy ochronne, powodując ich
matowienie i przebarwienia. Do mycia i suszenia rekomendujemy używanie materiałów
wykonanych z mikrofibry.
Częstotliwość mycia
Częstotliwość mycia zależy od intensywności z jaką użytkujemy nasz samochód.
Rekomendujemy, aby pojazdy eksploatowane codziennie myć co tydzień. Zapewni to
regularne usuwanie zabrudzeń, które przy dłuższym kontakcie z lakierem mogą go
uszkodzić. Chodzi m.in. o ptasie odchody, owady czy pył hamulcowy.
Rekomendacja: ptasie odchody powinniśmy usuwać z lakieru, gdy tylko je zauważymy.
Można to zrobić używając specjalnego sprayu i mikrofibry.
Potrzebne narzędzia
Właściwe przygotowanie do mycia samochodu jest jednym z kluczowych elementów
wykonania tej czynności w sposób, który nie uszkodzi lakieru. Rekomendujemy
wykorzystanie rękawicy i ręczników wykonanych z mikrofibry, które w delikatny dla lakieru
i zarazem skuteczny sposób usuną wszelkie zanieczyszczenia. Bardzo przydatne będzie
również wiaderko z separatorem, czyli wkładką która zapewnia, że piasek i inne
zanieczyszczenia z karoserii pojazdu pozostaną na jego dnie i nie będą rysować lakieru w
czasie mycia pojazdu.
Rekomendacja: Aby uniknąć zarysowania lakieru, zalecamy użycie m.in. 2-3 zestawów
mikrofibry do mycia i suszenia części lakierowanych, szyb, elementów plastikowych, a
także kół.
Mycie
Są „dwie szkoły” mycia pojazdu: „od dołu do góry” i „od góry do dołu” – rekomendujemy
tą pierwszą.
„Od dołu do góry”. Mycie należy rozpocząć od spłukania kurzu i brudu bieżącą wodą.
Zwykle to właśnie dolne części pojazdu są najbardziej zabrudzone i wymagają najwięcej

czasu, aby je dokładnie umyć. Do mycia pojazdu rekomendujemy wykorzystanie bieżącej
wody i wody wiaderku z separatorem. Pojazd myjemy wykonując ruchy okrężne, często
płucząc mikrofibrę w wodzie. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nie mamy dostępu do
bieżącej wody, pamiętajmy, aby po umyciu dolnych części pojazdu zmienić wodę w
wiaderku. W przypadku bardzo brudnych pojazdów, zalecamy nawet 4-5 krotną wymianę
wody.
Rekomendacja: Do mycia pojazdu zawsze wybieramy miejsce zacienione. Nigdy nie
myjemy samochodu, którego karoseria jest nagrzana w słońcu. Unikamy parkowania i
mycia samochodu pod drzewami, szczególnie w okresie wiosenno-letnim – żywica i inne
zanieczyszczenia z drzew mogą uszkodzić lakier. Należy pamiętać, że mycie pojazdu przy
użyciu wody pod wysokim ciśnieniem może prowadzić do porysowania lakieru ziarenkami
piasku znajdującymi się na brudnej karoserii.

Suszenie
Zalecamy rozpoczęcie suszenia pojazdu zaraz po zakończeniu mycia. Zapobiegnie to
powstawaniu zacieków tworzących się ze składników mineralnych zawartych w wodzie.
Tym razem rozpoczynamy „od góry do dołu”. Suszenie to etap w czasie którego często
dochodzi do rysowania lakieru w wyniku używania niewłaściwych ręczników, gąbek,
ściereczek itp. Niewłaściwe narzędzia zostawiają również pył, który psuje nasz wysiłek...
Zalecamy wykorzystanie ręczników z mikrofibry. Te nowoczesne narzędzia charakteryzują
się bardzo wysoką wchłanialnością wody i w efektywny sposób suszą nadwozie.
Rekomendacja: Do wytarcia szyb „tradycjonaliści” mogą wybrać irchę wykonaną w
100% z naturalnej skóry.

Czyszczenie i pielęgnacja wnętrza
Piękna i lśniąca karoseria w połączeniu z brudnym wnętrzem nie wygląda najlepiej...
Dlatego zalecamy czyszczenie i pielęgnację wnętrza razem z myciem karoserii. Czyszczenie
i pielęgnację wnętrza rozpoczynamy zawsze od jego dokładnego odkurzenia. Następne
możemy wykorzystać profesjonalne środki do czyszczenia i konserwacji skóry, winylu,
plastików i szyb.

Odkurzanie
Odkurzanie najlepiej zacząć od usunięcia śmieci i opróżnienia zawartości popielniczek...
Przydadzą się różne końcówki do odkurzacza, aby dotrzeć we wszystkie zakamarki
wnętrza. Dywaniki najlepiej odkurzać po ich wyjęciu z pojazdu. Należy również pamiętać o
odkurzeniu przestrzeni pod siedzeniami i przestrzeni bagażowej...

Rekomendacja: Dla lepszego efektu warto opróżnić zawartość wszystkich schowków do
wcześniej przygotowanego pudełka. Ułatwi to nam dokładne odkurzenie, czyszczenie i
pielęgnację trudnodostępnych miejsc.

Czyszczenie i pielęgnacja
Najlepsze efekty czyszczenia wnętrza zapewniają produkty renomowanych firm. Są nie
tylko skuteczne, ale również chronią i zabezpieczają przed codzienną eksploatacją. Należy
pamiętać, aby do poszczególnych materiałów we wnętrzu naszego pojazdu używać
specjalnie dedykowanych środków. Wykorzystanie preparatów przeznaczonych np. do
plastików do pielęgnacji tapicerki skórzanej jest niedopuszczalne.
Rekomendacja: Po czyszczeniu wnętrza, przed jego pielęgnacją, warto ponownie
odkurzyć wnętrze, co usunie resztki brudu powstałe w wyniku czyszczenia.
Proces właściwego mycia i pielęgnacji całego pojazdu jest złożony i
czasochłonny. Dlatego rekomendujemy jego powierzenie specjalistom z
doświadczeniem, którzy wykorzystują najnowocześniejsze technologie mycia i
pielęgnacji samochodów.

