
TIPSAR INFÖR VINTERFÖRVARINGEN
-Tvätta fordonet utvändigt ordentligt (OBS! Använd aldrig högtryckspruta eller petroleumbaserade 
avfettningsmedel. Det löser upp och förstör tät och fogmassa som leder till framtida fuktskador) 
Använd vattenslang, mjuk tvätt borste med teleskopskaft och tvättsvamp. Tvätta gärna med 
varmt vatten och spola rent med kallt. Vi rekommenderar följande produkter som finns att 
köpa hos oss:

VI REKOMMENDERAR FÖLJANDE PRODUKTER SOM FINNS ATT KÖPA HOS OSS:

ABNET PROFFSRENGÖRING är perfekt mot alger, mossa och svarta 
ränder, Blanda enligt tabell på flaskan. Spraya på med till exempel en 
trädgårdsspruta och låt verka en liten stund. Tips! Blanda lite ABNET i 
en hink med varmt vatten och bearbeta den smutsiga ytan och spola 
rent med kallt vatten. Du kan även tvätta markisen med ABNET. 
(OBS! Kom ihåg att fordonet bör vara helt torr innan det rullas in igen.).

GLOBEX VAXSCHAMPO Rengör och ger även ett litet vax skydd med 
glans samtidigt. Tips! Blanda med varmt vatten i en hink och tvätta rent 
med mjuk borste och spola av med kallt vatten (OBS! På rutorna, använd 
försiktigt, en mjuk och ren svamp för att undvika repor).

PRIS: 1L 225 kr
 5L 895 kr

PRIS: 1L 135 kr
 5L 499 kr

Vid svårare smutsangrepp, asfaltsprickar mm, använd en rengörande Polish och bearbeta 
runt i cirklar och torka av med en ren och mjuk trasa. Bör även användas innan vaxning för 
bästa resultat.



-Töm fordonet på allt som kan förstöra, till exempel mat, och annat som bryts ner och 
börjar lukta. Kom ihåg att även tömma den på sådant som andra vill ha, värdesaker, som till 
exempel TV och stereoanläggning, lösa radioapparater, gasolflaska med ventil.

-Dammsug noga och skura rent. Försök få bort alla smulor och små matrester som fastnat i 
kylskåp och övriga skåp och sätt dom i vädringsläge för att slippa mögel och dålig lukt. Under 
den tidiga hösten kan skräpet dra till sig ohyra och när vintern väl kommit drar matrester 
till sig möss, råttor och sorkar. Tvätta gärna textilier med textilrengöring som vart kontakt 
med händer / hud (som armstöd nackkuddar mm) så minskar risken för mögel. Ställ dynor 
madrasser på högkant eller förvara torrt om möjligt. Lägg in en rejäl torrboll som tar värsta 
fukten. Låt några sidofönster ligga låsta i vädringsläget så man får lite cirkulation i luften.

TORRBOLLEN MEGA upp till 35 m2 Inkl 3 st refill påsar.

THETFORD DUOTANK CLEANER för inre rengöring av gråvattentank 
och wc tank.

PRIS: 159 kr

PRIS: 169 kr

-Töm färskvattentank, spillvattentank, wc-tank och varmvattenberedaren. Passa på att 
även tvätta rent alla tankarna. Kör vattnet torrt i kranarna och WC stolen en liten stund, låt 
duschslang ligga på duschgolvet Skruva gärna bort duschmunstycket och blås i slangen en 
stund (OBS! använd ej tryckluft). Fyll gärna med lite spolarvätska i vattenlåsen. Smörj packning 
WC tank med seal lubricant.                  
Vi rekommenderar följande produkter som finns att köpa hos oss.



THETFORD BATHROOM CLEANER för yttre rengöring av plast WC.

THETFORD SEAL LUBRICANT för smörjning av gummipackningar.

BIO COOL CLEAN WATERTANK för rengöring av färskvattentank 
munstycken kranar.

PRIS: 75 kr

PRIS: 69 kr

PRIS: 160 kr

- Låt alla kranar och varmvattenberedare vara öppna. Se till att vattenpumpen är avstängd 
eller ta ut säkringen så att dränkpumpen eller tryckpumpen ej går varm = sönder. Täpp till 
alla avtappningsrör och stäng luftventiler under fordonet så inte tvestjärtar eller annan ohyra 
kan vandra in den vägen.

- Ladda upp alla batterier fullt, stäng av laddaren E-blocket om möjligt. En del fordon 
har huvudströmbrytare att slå av. Koppla bort minuskabeln Jordkabeln svarta först och 
isolera från jord. Sen ta bort pluskabeln röd och isolera den. Var försiktig och noggrann så 
kopplingarna ej kommer i kontakt med strömledande saker som kan ge kortslutning. Har du 
flera seriekopplade batterier så ta ett kort alternativt rita en beskrivning så du kopplar dom 
rätt igen.



ISA CLEAN WINDOW

ISA CLEAN ALL YEAR

ISA CLEAN SEASON 

AQUA TEX IMPREGNERING

PRIS: 210 kr

PRIS: 210 kr

PRIS: 210 kr

PRIS: 140 kr

Försök förvara batterierna där det är varmt och ej direkt på betonggolv, ställ på en pall eller 
liknande under batteriet. När du ska installera batterierna igen. Ha ingen ström på Starta 
med röd pluskabel först och sen sist anslut svart jordkabel plus. Var lika aktsam som när du 
tog bort batterierna.

- Dra inte handbromsen, den kan låsa sig, kärva fast. Använd Stopklotsarna.

- Fyll gärna 1 kg extra luft i däcken så dom inte plattar till sig så mycket

- Husbilar och husvagnar tål att stå ute men man riskerar att få lite missfärgningar på Lack, 
fogningar och plastdetaljer. Då behöver man vårda sitt fordon mer med rengöring och 
vaxning som skyddar mot smuts och nederbörd. Undvik att stå under träd (Ger fula märken 
från barr, löv, kåda, alger och mossa eller att stå på gräs som leder fukt och skapar mycket 
rost i chassi)

- Tänker ni ha värme på är det viktigt att det är minst 18-20 grader och bra ventilation. 
Ska ni använda fordonets befintliga värmesystem tänk då på att man sliter på fläktar 
och cirkulationspumpar mm och behöver se över systemet regelbundet. Har man Alde 
vattenburen värme så ska Blå glykol bytas var 24 månad Long Life röd efter 60 månader. 
OBS! Fyll aldrig på med vatten (skadar och ärjar sönder systemet). Fyll endast på med 
färdigblandad från Alde och blanda inte olika glykolsorter.

- Förtält ska också tvättas och torkas innan det packas ihop inför nästa säsong. Isabella har 
bra produkter för detta som finns att köpa hos oss. Undvik att vecka fönster och packa inte 
ihop förrän det är hel torrt. Märk upp pinnarna för enklare montering till nästa säsong.



DIAMANT POLISH Rengör och vaxar samtidigt och ger ca 6 mån skydd 
håller ca 15 tvättar.

TURTLE TIRE & BUMPER SHINE Behåller glansen på kofångare och 
däck.

DOMETIC ACRYLIC CLEANER För rengöring av rutorna då plast 
skadas / spricker av sprit och ammoniak som ofta traditionella 
fönsterputsmedel innehåller.

PRIS: 219 kr

PRIS: 175 kr

PRIS: 285 kr

- Den mest fuktbildande temperaturen ligger mellan 5-10 grader, det är då kondens bildas 
som sedan leder till fukt. Givetvis också vid snabba temperaturväxlingar.

- Om man har en husbil som ska stå avställd en längre tid så rekommenderar vi att man byter 
motorolja och filter på hösten innan man ställer av den.  Pris från 2495 kr.

- Om ni fullföljer allt kommer ni spara mycket pengar i framtiden och hålla ett bättre värde på 
er husvagn / husbil

- Har ni svårt att utföra det själva så går det bra att boka in den i vår verkstad för hjälp. Pris 
varierar beroende på modell och utrustning.

Här finns några produkter som vi rekommenderar att använda för underhåll och glans till ert 
fritids fordon.



VEIDEC SUPERFOAM 300 ml. Funkar till både rengöring av riktigt glas, 
rostfritt, textiler, insekter och alla släta hårda glansiga ytor.

TVÄTT BORSTE MED TELESKOPSKAFT 142-240 cm.

PRIS: 139 kr

PRIS: 399 kr
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OBS! Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.
Detta är våra rekommenderade priser inkl moms  per 2022-10-31.


