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MyggORnaS heRRe

cOnliB
FLUg & iNSEKTSLöSARE

den gulfärgade 
vätskan löddrar 

märkbart när den 
sprutas över bilens 
grill. effekten är ome-
delbar, massakern på 
vindrutan börjar lösas 
upp. efter någon minut spolas 
bilen, endast ett fåtal dönick-
ar klänger sig kvar. efter 
svampningen är bilens front 
och ruta helt ren. Conlibs in-
sektslösare är sagolikt effek-
tiv, men svårfunnen. 

pris: Cirka 70 kr (500 ml)
Biltillbehörsfirmor, ytterst få 
bensinmackar. 
m m m m m

lahega 
BUg REMOvER

en flaska i 
signalorange 

ger förhoppning 
om god replierande 
effekt på den håg-
lösa insektsansam-
lingen som bott in 
sig på sidospegeln. Förvänt-
ningarna infrias inte. Trots flö-
digt med ”Bug remover” är det 
knappt någon skillnad före 
och efter avspolning. även ef-
ter svamptvätten finns rester 
av myggor kvar.

pris: Cirka 72 kr (500 ml)
Biltillbehörsfirmor, exempel-
vis autoexperten. 
m m

tuRtle 
iNSEcT REMOvER

Kan vara sveri-
ges vanligaste 

insektsborttagare, 
finns i stort sett på 
alla bensinmackar. 
Utmärker sig med en 
mer trögflytande 
vätska. Kraftig sprayeffekt gör 
att medlet upplevs drygt. efter 
avspolning förefaller vindru-
tans kamikazepiloter vara obe-
rörda men vid tvätt lossar de 
lätt. i kombination med auto-
mattvätt (borsttvätt) fungerar 
medlet utmärkt.

pris: Cirka 89 kr (500 ml)
Bland annat på bensinmackar.
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BilteMa
iNSEKTSBORTTAgARE

Biltema anger 
tydligt att man 

inte ska snåla med 
medel samt har en 
mycket exakt angi-
ven verktid – 30 
sekunder. 

efter en avspolning har 
smörgårdsbordet av proteiner 
och fett tunnats ut något. de 
sista resterna släpper dock 
inte så lätt som önskvärt. ett 
acceptabelt resultat, inte 
minst om man ser till priset. 
en trea.

pris: Cirka 49 kr (500 ml) 
Biltema.
m m m 
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Säsongen för insektsblästrade fronter känns 
avlägsen, men det skadar inte att bunkra upp 
med insektsborttagare redan nu. Motor testar 
vilken som kan mästra mygginvasinen bäst.

Insekter är proteinrika, får de gro in i lacken blir de 
svåra att få bort med bara schampo och vatten. 
Efter något dygn har inkräktarna gjort sig så 
hemmastadda att de inte går att svampa bort 
utan rigoröst gnuggande. För att inte repa 
lacken använder man borttagare.

Gemensamt för medlen är att de inte ska 
sprayas på varm yta, i direkt solsken eller 

torka ut. Spola av, gärna med högtryck. Vägrar invasi-
onsstyrkan ge sig är det en god idé att först ”rugga upp” 
de sorgliga resterna med en insektssvamp. 

För att minska risken för repor bör en dammig bil 
först "grovtvättas" vid de områden där svampen ska 
användas, detta för att minska risken för repor. Använd 

inte Scotchbrite eller liknande tillhyggen – de repar. 
anders helgessOn

så gjordes testet: Efter rekommen-
derad tid spolades medlen av under 
vanligt vattentryck och bilarna 
svamp tvättades.

fyRa KneP 
 nylonstrumpor 

kan tjänstgöra som 
alternativ insekts-
svamp, bilen bör vara 
ren innan du ger dig 
på myggsmeten. 
Tidskrävande då 
 varje kritter måste 
bearbetas separat.

 insekterna sätter 
sig mindre hårt om 
bilen är välvaxad. 
 polish är en effektiv 
men också tids-
krävande metod.

 Blöta trasor kan 
användas för att 
 luckra upp insekts-
moset. Trasorna mås-
te ligga någon timme 
eller två för att ge 
önskad effekt. meto-
den  kombineras med 
 insektssvamp.

 Babyservetter Var-
för detta fungerar ska 
vi låta vara osagt, 
men effekten är för-
bluffande bra. ett 
 alternativ för den 
som vägrar att ge ef-
ter för flygfäna, även 
om det bara handlar 
om en femminuters 
parkering utanför bil-
tillbehörsaffären.

tvätt-

 guide
del 2/4
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OPTIMAL

Säkerhet med hemkänsla.
Som ett skyddande skal i vilket ni avslappnad kan luta er tillbaka i så fort ni behöver lite tid  
för er själva – LMC-Husbilar väntar på er med den innovativa „Long Life Technologin“ och en 
mängd funktionella och estetiska finesser.

LMC Caravan GmbH & Co. KG · Rudolf-Diesel-Str. 4 · 48336 Sassenberg · Tel. +49 25 83/27-0 · Fax +49 25 83/27-138 · contact@lmc-caravan.de

Holiday Husbil-Center AB, Löddeköpinge, Tlf: 046727262, www.holiday.st · Weidars Husbilar/Bilhuset Småland AB, Kalmar,  
Tlf: 0480411516, www.weidarshusbilasr.se · Husvagns-Svensson AB, Lidköping, Tlf: 051022270, www.husvagn-svensson.se · Tabergs Bil-
center AB, Taberg, Tlf: 03663388 · Mälardalens Caravan Center AB, Stora Sundby, Tlf: 016147212, www.macmoller.se  Sören Käll‘s Bil AB, 
Östhammar, Tlf: 017351119, www.sorenkallbil.se · Henrikssons Husvagnar AB, Enköping, Tlf: 0171447000, www.henrickssonhusvagnar.se 
Husvagn-Svensson, i Klippan, Tlf: 0435-12500  www.husvagn-svensson.se · Birsta Husbil AB, Sundsbruk, Tlf: 060128100,  
www.birstahusbil.se · Bothnia Fritid i Boden AB, Boden, Tlf: 092118050, www.bothniafritid.se · Backamo Husvagns–center AB, Ljungskile, 
Tlf: 052 22 34 40, www.backamohusvagnscenter.se · Tomelilla Husvagnar, Tomelilla, Tlf: 041712810, www.tomelillahusvagnar.se

XPS

GFK-Tak

Sidoväggar  
  av  
   aluminium

Extra hård  
PU-Kärna

Extra hård  
PU-Kärna

GFK-Golv

XPS

PVC
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Holiday Husbil-Center AB
Löddeköpinge
Tel 046-72 72 62
www.holiday.st

Weidars Husbilar/Bilhuset 
Småland AB
Kalmar
Tel 0480-41 15 16
www.weidarshusbilar.se

Husvagn-Svensson i  
Klippan AB
Klippan
Tel 0435-125 00
www.husvagn-svensson.se

Husvagn-Svensson AB
Lidköping
Tel 0510-222 70
www.husvagn-svensson.se

Tabergs Bilcenter AB
Taberg
Tel 036-633 88
www.tabergsbilcenter.se

Mälardalens Caravan  
Center AB
Stora Sundby, Eskilstuna
Tel 016-14 72 12
www.macmoller.se

Sören Käll´s Bil AB
Östhammar, Uppsala
Tel 0173-511 16
www.sorenkallbil.se

Henrikssons Husvagnar AB
Enköping
Tel 0171-44 70 00
www.henrikssonshusvagnar.se

Birsta Husbil AB
Sundsvall
Tel 060-12 81 00
www.birstahusbil.se

Bothnia Fritid i Boden AB
Boden
Tel 0921-180 50
www.bothniafritid.se

Backamo Husvagnscenter AB
Ljungskile
Tel 0522-234 40
www.backamohusvagnscenter.se

Tomelilla Husvagnar
Tomelilla
Tel 0417-128 10
www.tomelillahusvagnar.se

7H Bil AB
Kinna
Tel 0320-165000
www.7hbil.se

LMC Husbilar 2013 bygger med Long Life Technologie 
som är en revolutionerande byggteknik vilket ger 
starkare, tätare och lättare husbilar.

UNIKT 12-års  
Täthetsgaranti
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