
POLLETTER
Du kan köpa tvättpolletter i växlingsautomaten
vid tvätten, antingen kontant eller med kreditkort.
Vi tar Visa, Mastercard och Maestro.
Varje pollett kostar 20 kr inkl. moms, vid en normal-
tvätt skall det räcka med 2-3 polletter beroende på
fordonsstorlek och tvättvana. Kontakta oss vid köp 
av fler än 100 polletter.

Kontakta oss så får du veta mer.
Tel. 0510-232 20

INSTRUKTIONER FÖR EFFEKTIV TVÄTTNING 
I VÅR GDS-ANLÄGGNING.

För en effektiv och billig tvätt gör enligt följande schema.

TVÄTTPROGRAM

1.

2.

3.

4.

5.

A.

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.

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 absolut 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.

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.

A

På XL TVÄTTEN tvättar du ditt fordon när det passar Dig. Du gör det snabbt, billigt och mijövänligt, 
dygnet runt, året runt. Våra tvättprogram använder bara kemikalier som är skonsamma både för 
miljön och för ditt fordon.

VÄLKOMMEN TILL XL TVÄTTEN!
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TVÄTTA BILEN REN & SNYGG PÅ ETT 
PRISVÄRT OCH MILJÖRIKTIGT SÄTT

ERBJUDANDE FÖR STORKUNDER/FÖRETAG

Köp 100 polletter och få 10 polletter extra (110)

Köp 200 polletter och få 25 polletter extra (225)

Köp 300 polletter och få 35 polletter extra (335)

Ovanstående erbjudande gäller vid ett 
köptillfälle och kan ej kombineras med 
något annat erbjudande.

Ovanstående summor kan faktureras.

Finner Ni detta intressant, kontakta oss 
på telefon: 0510-23 220 eller 
maila till: info@xltvatten.se
www.xltvatten.se


