Puhdas asuntoauto tai -vaunu on aina miellyttävämpi käyttää. Puhtaus
luo
myös
turvallisuutta
liikenteessä.
Puhdas
auto
pitää
jälleenmyyntiarvonsa paremmin.
Talvisin maantiesuola tarttuu tiukasti auton ja vaunun kupeisiin kiinni.
Jos lian annetaan tarttua pintaan kiinni, eikä pesuista huolehdita, niin se
ajan kanssa kuluttaa maalipintaa ja teippejä muuttuen karkeaksi ja
lisäten naarmuuntumista.
Kesäisin ongelmana on hyönteiset ja piki. Aurinko kuumentaa
matkailuajoneuvon maalipintaa ja polttaa lian kiinni maalipintaan. Myös
lintujen jätökset pitäisi poistaa maalipinnasta heti, ettei kalkkinen jätös
aiheuta vaurioita pintaan.
Vahaus helpottaa asuntoauton tai (sileäpeltinen) matkailuvaunun
puhtaanapitoa huomattavasti. Tyypillisesti reissusta tullessa riittää
pelkkä vedellä huuhtelu, jolloin irrotetaan keulasta esimerkiksi
hyönteiset. Kuitenkin myös vahattu tai pinnoitettu matkailuajoneuvo
pitää muistaa pestä säännöllisesti, vaikka se tuntuisikin puhtaalta, ettei
helmassa oleva lika pääse pinttymään.
Kun aloittaa asuntovaunun tai -auton pesun se kannattaa suunnitella
huolellisesti. Pesussa tulee huomioida keliolosuhteet, vuodenaika ja
pesupaikka. Kesällä kalustoa ei saa pestä auringon paisteessa ja pinnan
pitää antaa jäähtyä, ettei pesuaine pala kiinni pintaan. Talvella taas
kaluston pitää antaa rauhassa sulaa ja pinnan lämmetä. Talvella
kannattaa etsiä lämmin halli, missä pesu suoritetaan, jotta kalusto saa
rauhassa kuivata pesun jälkeen.
Oikeanlaiset pesuvälineet pitää olla myös hankittuna. Pitkävartinen
pehmeä harja on paras pesuväline caravan-kaluston pesuun. Myös
puhdas pesusieni tarvitaan asunto-osan ikkunoiden pesua varten.
Ikkunoihin ei saa käyttää harjaa, sillä se naarmuttaa ikkunat. Tästä syystä
ikkunoille oikea väline on puhdas pehmeä pesusieni. Riittävän
leveäsuinen ämpäri on tarpeellinen pesuaineliuokselle.

Caravan-kaluston pesemiseen soveltuu liuotinainevapaa pesuaine. Kannattaa
kiinnittää huomiota myös ph-arvoihin, joiden tulisi olla mielellään 8-10.
Tutustu kuitenkin aina pesuaineiden käyttöohjeisiin ja ole tarkkana
laimennussuhteista. Monesti riittää esimerkiksi korkillinen pesuainetta.
Täsmätuotteet auttavat tiukassa paikassa. Kun poistetaan hyönteisten
jätöksiä, lehtivihreää, pestään vanteita tai muoviosia, poistetaan mustia
nokivalumia tai asunto-osan ikkunoita, on hyvä valita sopiva täsmätuote lian
kunnolliseen poistoon. Näihin kaikkiin täsmäongelmiin on omat tuotteensa,
jotka helpottavat pesua ja hoitoa.
Asuntoauton tai -vaunun huuhtelu voidaan tehdä ihan vesiletkulla tai käyttäen
painepesua. Painepesurin suulakkeen tulee olla säädettynä leveälle suihkulle.
Paineiden on oltava pienimmällä teholla. Huuhtelu tulisi suorittaa myös
normaalia kauemmalta etäisyydeltä.
Katon pesuun tarvitaan tikkaat tai teline. Käytä turvavaljaita, jos peset
ajoneuvon katolta.

1. Huuhtele ensin pestävä pinta kunnolla väljällä vedellä ja käytä
tarvittaessa esipesuainetta, että saadaan irtohiekka ja lika pois.
2. Aloita pesu katosta, huuhtele se ensin ja käytä sitten apuna
pitkävartista harjaa harjaukseen. Huuhtele lopuksi katto.
3. Keulan ja sivujen pesu kannattaa aloittaa ylhäältä alaspäin. Käytä
tässäkin harjaa apuna.
4. Kun ikkunat on kertaalleen huuhdeltu, käytä niiden pesuun
pehmeää autonpesusientä. Vältä pyöriviä hankaavia liikkeitä.
5. Mikäli peset matkailuautoa tai -vaunua ulkona, muista huuhdella
kalusto sivu kerrallaan, ettei pesuaine pääse kuivumaan pintaan.
Suorita pesun jälkeen huuhtelu reilulla vedellä.
6. Pese lopuksi vanteet vannepesuaineella.
7. Kun kalusto on pesty, muista kuivata ovikaaret ja ikkunat käyttäen
pehmeää nukkaamatonta mikrokuituliinaa tai silikonilastaa.
8. Talvisin käsittele lukot lukkoöljyllä ja laita silikonia oven tiivisteisiin.
9. Tämän jälkeen on aika nauttia mukavista ja turvallisista
ajokilometreistä!

