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O jakie części 
samochodów dba się 
najbardziej?

Autokosmetyki można podzielić ze 
względu na ich przeznaczenie na 
środki do pielęgnacji elementów 
zewnętrznych i wewnętrznych.

Karoseria
Bardzo ważna w pielęgnacji pojaz-
dów jest karoseria, dlatego na ryn-
ku można znaleźć kilka rodzajów 
preparatów z tego segmentu. Naj-

bardziej popularne są szampony i żele do 
mycia. Dobrej jakości szampon to podsta-
wa czystego samochodu i pierwszy etap 
każdej pielęgnacji. Przy wyborze produk-
tu warto zwrócić uwagę na to, aby miał 
neutralne pH i był dzięki temu bezpiecz-
ny nie tylko dla lakieru, ale także dla po-
zostałych elementów karoserii wykona-
nych z tworzyw sztucznych i metalu. Nie-
mniej, w dzisiejszych czasach nie tylko 
same właściwości czyszczące są ważne. 
Usuwanie kurzu i zanieczyszczeń to pod-
stawa, ale ochrona lakieru przed utratą 
koloru i połysku są również bardzo istot-

ne. Dlatego wiele preparatów myjących 
wzbogacanych jest o dodatkowe składni-
ki, takie jak woski czy filtry UV.
W okresie letnim bardzo przydatne sta-
ją się produkty, które pomagają w usu-
waniu martwych owadów z maski, szyb 
i zderzaków samochodu. Szczególnie 
ważne będą tutaj preparaty z mocny-
mi środkami powierzchniowo czynny-
mi sprzedawane w formie sprayu. War-
to jednak pomyśleć o wcześniejszym za-
bezpieczeniu samochodu i zastosowa-
niu produktów, które tworząc powłokę 
na karoserii, uławiają późniejsze usu-

AUTOKOSMETYKI – CZYM SĄ 
I KTO Z NICH KORZYSTA?
   
Autokosmetyki to określenie dla szerokiej gamy produktów, przeznaczonych 
do czyszczenia i pielęgnacji samochodów. Korzystają z nich zarówno 
profesjonaliści w salonach auto detailingu, jak i prywatni właściciele aut. Ze 
względu na zapotrzebowanie i dużą różnorodność materiałów, o które należy 
zadbać, producenci oferują szeroką gamę produktów, wśród których nawet 
wymagający klienci znajdą odpowiedni dla swojego pojazdu autokosmetyk. 
Należy podkreślić, że tak samo dużo uwagi podczas pielęgnacji auta należy 
poświęcić pojazdom starszym, aby przywrócić im dawny „blask”, jak i 
samochodom nowym, aby zabezpieczyć je przed negatywnymi skutkami 
warunków zewnętrznych i utrzymać je jak najdłużej w idealnym stanie. 
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wanie insektów przyklejonych do auta. 
Do tego celu służą różnego rodzaju wo-
ski, które nie tylko chronią lakier przed 
zanieczyszczeniami czy zarysowania-
mi, ale także wypełniają niewielkie rysy, 
nabłyszczają i pogłębiają kolor lakieru. 
Dobór wosków zależy głównie od prefe-
rencji konsumenta. W sklepach dostęp-
ne są woski naturalne, a także synte-
tyczne, bezbarwne lub kolorowe, które 
lepiej kryją niedoskonałości karoserii. 
Produkty te są dostępne również w róż-
nych formach, takich jak mleczka, kre-
my oraz różnej twardości pasty. 
Innymi produktami, które pomagają zre-
generować lakier samochodu są pasty 
lub płyny do wygładzania rys, zawiera-
jące delikatne środki ścierne. Natomiast 
drobne odpryski lakieru można wypeł-
nić za pomocą kredki maskującej lub la-
kieru dobranego odpowiednio do koloru 
karoserii. Należy jednak zwrócić uwagę 
na samo polerowanie auta. Można je wy-
konać przy użyciu glinek, różnego rodza-
ju mleczek lub materiałów polerujących. 

Ważne jest jednak, aby używać produk-
tów sprawdzonych, dobrej jakości i zbyt 
często nie wykonywać takich zabiegów, 
ponieważ może to doprowadzić do zma-
towienia powłok lakierniczych i wpły-
nąć negatywnie na wygląd auta.

Felgi i opony
W sprzedaży można znaleźć wiele pro-
duktów do czyszczenia i pielęgnacji kół. 
Należy tu wymienić preparaty do czysz-
czenia felg stalowych i aluminiowych, 
wosk do felg zabezpieczający przed cięż-
kimi do usunięcia zanieczyszczeniami po-
wstającymi podczas hamowania oraz róż-
nego rodzaju czernidła do opon w sprayu, 
piance, żelu czy paście, które pogłębiają 

czerń opony i zabezpieczają gumę 
przed pękaniem wywoływanym 
przez warunki atmosferyczne. Na-
leży jednak zwrócić uwagę, aby do 
pielęgnacji kół stosować tylko i wy-
łącznie produkty do tego przezna-

czone. Używanie innych prepara-
tów może wpłynąć na bezpieczeń-
stwo prowadzenia pojazdu, np. po-
ślizg opon podczas prowadzenia 
lub hamowania.

Reflektory, szyby i lusterka
Do czyszczenia i pielęgnacji reflek-
torów, szyb i lusterek służą różne-
go rodzaju spraye, płyny i pianki, 

Czarne listwy i zderzaki oraz wszelkie zewnętrzne 
tworzywowe elementy samochodu można zabezpieczyć 
czernidłem, które pogłębi i „odnowi” kolor, a także 
stworzy wodoodporną powłokę, zabezpieczającą je przed 
brudem i drobnymi uszkodzeniami
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które dobrze usuwają zanieczysz-
czenia, nie zostawiając smug i po-
prawiając przy tym widoczność. 
Ciekawym produktem jest „nie-
widzialna wycieraczka”, która za-

aplikowana na szybę tworzy hy-
drofobową, przezroczystą war-
stwę, dzięki czemu ułatwia odpro-
wadzanie wody z jej powierzchni. 
Zapewnia tym samym efekt samo-
oczyszczania oraz poprawia wi-
doczność w złych warunkach at-
mosferycznych nawet o 30%. Na-
leży jednak pamiętać, że działa-
nie takiej niewidzialnej wycie-
raczki uzależnione jest od prędko-
ści z jaką porusza się auto, dlatego 
przy powolnej jeździe nie spełnia 
ona swojego zadania.
Coraz bardziej popularne stają 
się również produkty typu „an-
typara”, które ograniczają paro-
wanie szyb od środka, co staje się 
niezwykle pomocne zwłaszcza 
w okresie zimowym i przy dużej 
wilgotności powietrza. Prepara-
ty minimalizują osiadanie pary 
na powierzchni szyby, co pozwa-
la na zachowanie lepszej widocz-
ności i zwiększa bezpieczeństwo 
podróżujących. Tłuste plamy i 
odciski palców można z kolei 
usunąć za pomocą nasączonych 
detergentem ściereczek.

Dachy w kabrioletach
Szczególną uwagę trzeba zwrócić 
na ochronę tekstylnych dachów 
kabrioletów, które ze względu na 
materiał z jakiego są wykonane, 
stają się szczególnie narażone na 
zanieczyszczenia. 
W przypadku tego typu dachów 
bardzo ważną rolę odgrywają pre-

paraty do impregnacji, które tworzą na ma-
teriale hydrofobową, trwałą warstwę. Za-
bezpiecza ona przed wnikaniem w tkani-
nę wilgoci, brudu i oleju, a także ułatwia od-
prowadzanie wody z powierzchni dachu.

Wnętrze samochodu
Tworzywowe elementy deski rozdziel-
czej oraz kokpit samochodu można oczy-
ścić specjalnie przeznaczonymi do tego 
celu produktami, które również, w zależ-
ności od upodobań klienta, znajdują się 
w wielu wariantach zapachowych oraz 
w wersjach matowej i błyszczącej. Pre-
paraty te skutecznie oczyszczają two-
rzywowe elementy, dodatkowo chroniąc 
je przed osadzaniem się kurzu i nadając 
wnętrzu samochodu przyjemny zapach.
Do czyszczenia tapicerki tekstylnej do-
stępna jest natomiast szeroka gama pro-
duktów w formie szamponów, koncen-
tratów do odkurzaczy piorących, pianek 
i sprayów. Mają one za zadanie rozpuścić 
przylegający do włókien brud, a następ-
nie wiążą go w postaci drobnych granu-
lek, które przy pomocy odkurzacza moż-
na w łatwy sposób usunąć z czyszczonej 
powierzchni. Ze względu na brak możli-
wości płukania czyszczonych powierzch-
ni oraz elektrykę znajdującą się w siedze-
niach, preparaty te nie mogą wnikać zbyt 
głęboko i muszą szybko wysychać.
W przypadku tapicerki skórzanej zabru-
dzenia można usuwać za pomocą nasą-
czanych chusteczek lub specjalnych pia-
nek zawierających łagodne dla naturalnej 
skóry detergenty. Po czyszczeniu takiej 
tapicerki detergentem warto ją zakonser-
wować odpowiednim preparatem z wo-
skiem, który zabezpieczy skórę przed po-
nownym zabrudzeniem i pękaniem.

Formy i skład autokosmetyków

Producenci kosmetyków samochodo-

wych zadbali o dużą różnorodność pro-
ponowanych produktów. Wśród au-
tokosmetyków można znaleźć prepa-
raty proste w użyciu, bez konieczno-
ści rozcieńczania, takie jak spraye (ae-
rozole i atomizery typu trigger) i ście-
reczki. Produkty te są gotowe do uży-
cia, dzięki czemu umożliwiają bardzo 
szybką i łatwą aplikację nawet na du-
żych powierzchniach. Można jednak zna-
leźć również produkty w postaci koncen-
tratów, które wymagają rozcieńczenia, a 
czasami użycia dodatkowego osprzętu 
do naniesienia produktu na czyszczoną 
powierzchnię. Zaletą takich koncentra-
tów jest jednak większa wydajność, co w 
przypadku salonów auto detailingu jest 
bardzo ważną cechą. W przypadku wo-
sków i past do polerowania najczęściej 
spotyka się produkty o dość gęstej kon-
systencji. Aplikacja takiej formy produk-
tu wymaga na pewno większego nakła-
du pracy, dlatego producenci coraz czę-
ściej proponują alternatywne preparaty 
w formie mleczek i sprayów.

Podsumowanie

Czasy, kiedy do dbania o auto wystar-
czyła woda, szampon i czysta ściereczka 
lub sporadyczna wizyta w automatycz-
nej myjni samochodowej minęły bez-
powrotnie. Moda na dbanie o wygląd 
auta i coraz większa zamożność konsu-
mentów sprawiły, że na rynku pojawi-
ła się bardzo szeroka gama produktów 
służących do pielęgnacji samochodów. 
Producenci prześcigają się w tworzeniu 
kolejnych wyspecjalizowanych rozwią-
zań, które mają przyciągać konsumen-
tów innowacyjną formułą, zaawanso-
wanymi składnikami aktywnymi i wyso-
ką skutecznością działania. W obecnych 
czasach nie mówi się już więc o myciu i 
czyszczeniu aut, a coraz częściej używa 
się określeń takich, jak: pielęgnacja, re-
nowacja i konserwacja. Właściciele sku-
piają się na przedłużeniu żywotności po-
jazdów, a także na podniesieniu ich wa-
lorów estetycznych i użytkowych. Coraz 
bardziej popularne, a jednocześnie eks-
kluzywne, stają się salony auto detailin-
gu. Niemniej, ogromna oferta produk-
tów o wysokiej jakości sprawia, że klien-
ci mogą we własnym zakresie dbać o sa-
mochody niemal tak samo skutecznie.  ■

Do czyszczenia i dezynfekcji klimatyzacji dostępne są produkty 
zarówno w postaci pianek, jak i mgiełek aerozolowych. 

Rozpylane w samochodzie lub bezpośrednio do kanałów 
wentylacyjnych oczyszczają i dezynfekują klimatyzację, dzięki 
czemu zapobiegają powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, 

będących wynikiem działalności mikroorganizmów (pleśni i 
grzybów) w wilgotnym środowisku kanałów wentylacyjnych
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