
Dags för biltvätt? Välj en grön.

Svanenmärkt tvätt för  
renare bil och samvete
I smutsen på de miljontals*) bilar som rullar på de  
svenska vägarna finns skadliga ämnen. När du 
tvättar bilen hemma så sprids dessa ovälkomna 
tungmetaller till ditt trädgårdsland eller via dag-
vattenbrunnen till din badsjö. Där vill vi ju inte ha 
dem eller hur?

Så ta istället bilen till en Svanenmärkt biltvätt.  
Där minskar utsläppen av tungmetaller med upp 
till 90 % jämfört med tvätt hemma.

Tvätta bilen ofta. Vi rekommenderar två gånger 
per månad på vintern. Tänk på att vägsalt och 
olja blir desto svårare att få bort ju längre det får 
sitta kvar. Om du vill tvätta bilen manuellt, åk till 
en ”gör det själv-hall” med ordentligt renings-
verk. Glöm inte att välja Svanenmärkta bilvårds-
produkter

Skippa barnen som  
medhjälpare  
Undvik att tvätta bilen hemma, så värnar du om  
din egen hälsa och tid.

När du tvättar bilen hemma utsätter du dig och 
familjen för hälsorisker helt i onödan. Bensin- och 
dieselavlagringar samt partiklar av tungmetaller  
och damm kan fastna på huden eller andas in.  
Barn är extra sårbara då de har tunn hud och  
känsliga lungor.    

Gör något roligt med dina kära istället med all  
den tid du sparar på att låta automattvätta bilen. 

*)  4,7 miljoner bilar i trafik i Sverige enligt SCB 2015



Ute att tvätta bilen hemma
Att just du väljer en Svanenmärkt biltvätt har stor 
betydelse. Det medverkar till att öka efterfrågan 
och därmed viljan hos biltvättar att miljömärka 
sig. En undersökning från Svenskt Vatten*) visar 
att allt fler bilägare tänker långsiktigt och att 
nästan nio av tio kan tänka sig att tvätta rätt för  
att skydda våra sjöar och hav.

På svanen.se kan du se var din närmaste  
Svanenmärkta biltvätt finns.

Tack för att du bidrar till ett mer hållbart 
samhälle! 
 

*) Novus 2016 

Miljömärkning Sverige:
•	 Det är endast de miljömässigt bästa varorna 

och tjänsterna som får bära Svanen och  
EU-Blomman. 

•	 Medverkar till reducering av miljöpåverkan 
från konsumtion. 

•	 Har ett livscykelperspektiv. 

•	 Bidrar till ett hållbart sätt att använda  
jordens resurser.  

•	 En drivkraft som hjälpt Norden att bli en  
förebild för en hållbar livsstil. 

•	 Gör det enkelt att välja rätt. 

•	 Nordens officiella Miljömärke.

Tvätta med rent samvete
»Ta bilen till en Svanenmärkt biltvätt

»Tvätta bilen ofta
»Välj Svanenmärkta bilvårdsprodukter

»Skippa barnen som medhjälpare
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