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Marknadssituationen / Covid-19 läget

Positivt:

• Generell ökning inom Europa på + 20 % (Tyskland ca + 44%).

• Produktionen fulltecknad för 2022.

• Hittills minimalt med Covid-19 fall på fabriken.

• Nya kundgrupper strömmar till.

• Intresset för mobil fritid ökar stadigt.

Utmaningar:

• Brist på fordon, nytt och begagnat

• Stora svängningar i produktionen sista åren.

• Risk för materialbrist från underleverantörer.

• Utbyggnad av ställ-platser och campingar går för långsamt.

• Produktanpassningar för nya kundgrupper



Skötsel utvändigt

Att göra: 
• Använd fosfat fria tvättmedel på husbilen, t.ex ….

• Använd mjuk svamp eller tvätthandske. Borste kan användas om 
den är avsedd för husbil, och är väl rengjord eller har ”Mössa”.

• Fönster rengörs enbart med svamp/trasa, och neutral tvål och 
vatten och puts sker med putsmedel från t.ex Dometic.  

• Skölj alltid med rikligt med vatten, så inte rester av tvättmedel 
ligger kvar (speciellt vid fönstren).

• Smörj gummilister med avsedda produkter för att behålla 
spänsten i gummilisten, lämpligen talk ”Talkum”. 

• Rengör och smörj instegtrappan och luckor/dörrlås med 
teflon/grafit spray (ej fett eller olja)

• Ladda batterierna i minst 3 dygn för full uppladdning. 

Att inte göra: 
• Tvätta inte husbilens bo-del med avfettning eller kemiska 

lösningsmedel.

• Använd inte tvättmedel och vax med fosfater eller slipmedel.

• Använd inte högtryckstvätt på bo-delen.

• Använd absolut inte vanlig fönsterputs på bo-delens fönster eller 
takluckor.



Skötsel invändigt

Att göra: 
• Öppna alla fönster dörrar och luckor, och ventilera i några timmar.

• Ta gärna ut dynor och madrasser i solen en stund.

• Använd micro-duk och/eller mjuk trasa för rengöring invändigt.

• Använda hemmaprodukter för rengöring (ej på plastdetaljer, så 
som handfat, duschgolv mm… (använd gärna Dometics 
produkter). I annat fall neutral tvål och vatten. 

• Skölj alltid med rikligt med vatten, eller torka torrt så inte rester 
av tvättmedel ligger kvar på främst plastdetaljer.

• Smörj gummilister med avsedda produkter för att behålla 
spänsten i gummilisten ”Talkum”. 

• Rengör och smörj gångjärn med teflon eller grafitspray. 

• Starta värmen på fullt över natten och ventilera igen kommande 
morgon. 

• Använd ev. tankrengöring för färskvattentanken.

• Fyll upp och provkör vattensystemet och testa varmvattnet, samt 
se till att ev. lock sluter tätt..

Att inte göra: 
• Tvätta inte husbilens invändiga plastdetaljer eller fönster med 

kemiska lösningsmedel eller fönsterputs för hemmet.

• Använd inte rengöringsmedel med fosfater eller slipmedel.

• Använd inte vanlig fönsterputs på bo-delens fönster eller 
takluckor.



Motor & Drivlina / Chassi

Att göra: 
• Kontrollera serviceintervall för aktuellt fordon.

• Kontrollera lufttryck (4,5 – 5,5 kg beroende på modell).

• Byta olja/filter samt bränslefilter 1 gg /år. 

• Smörja bakaxeln om det är Alko chassi.

Rekommenderas: 
• Byta olja/filter samt bränslefilter 1 gg /år. 

• Registrera ert fordon på Fiat Camper Assist för information om 
just ert fordon. https://www.mopar.eu/camper/en/fiat-camper-
assistance

• Boka och utför service innan vinterinställningen

https://www.mopar.eu/camper/en/fiat-camper-assistance


Vattensystemet

Att göra: 
• Använd micro-duk och/eller mjuk trasa för rengöring.

• Använda hemmaprodukter för rengöring (ej på plastdetaljer, så 
som handfat, duschgolv mm… (använd gärna Dometics 
produkter). I annat fall neutral tvål och vatten. 

• Skölj alltid med rikligt med vatten, eller torka torrt så inte rester 
av rengöringsmedel ligger kvar på främst plastdetaljer. 

• Använd ev. tankrengöring för färskvattentanken (ska göras innan 
inställning helst).

• Använd ex. tankrengöring för spilltank (ska göras innan inställning 
helst)

• Fyll upp och provkör vattensystemet och testa varmvattnet, samt 
se till att ev. lock sluter tätt.

Att inte göra: 
• Tvätta inte husbilens invändiga plastdetaljer med kemiska 

lösningsmedel.

• Använd inte rengöringsmedel med fosfater eller slipmedel.

• Använd inte egna huskurer.



Gasolsystem

Att göra: 
• Gör en årlig provtryckning av gasolsystemet hos en aukt. Bü-

verkstad, samt rengöring av brännare vid kylskåpet. 

• Kontrollera gummitätningar på reduceringsventilen och skick på 
gasolslangarna.

• Provkör kyl/spis/panna på gasol. 

Rekommenderar: 
• Gör en årlig provtryckning av gasolsystemet hos en aukt. Bü-

verkstad, samt rengöring av brännare vid kylskåpet. 

• Montera gasol-filter från Truma. 



Rekommenderade produkter

Tvättmedel som rekommenderas till din husbil:

• Sommar

• Flugmedel (t ex Mafras Killer)

• Fosfatfri skumtvätt (foam t ex Mafras Pulicamper eller Primus)

• HP12 (tar bort tjärstänk, asfalt, kåda, svarta rinningar)

• Bra vaxschampo (vid behov, t ex Polish Express)

• ”Mössa” till borste om svamp inte används

• Vinter

• Lösningsfri avfettning (ex Prickfritt, inte att förväxla med Prickbort, eller Mafras Advance Degreaser Tix Plus)

• Fosfatfri skumtvätt (foam t ex Pulicamper eller Primus)

• Flygrostmedel vid behov (t ex Labocosmeticas Sidero)

• Bra vaxschampo (t ex Polish Express)

• ”Mössa” till borste om svamp inte används

Kem finns att köpa på CD Bilvårdsprodukters web-shop eller går att beställa via Polema AB, telefon 070-6383140 | 
www.polema.se



Rekommenderade produkter

Tvättmedel som rekommenderas till din husbil:

Invändigt

• Neutral tvål och vatten

• Dometic för kök och övrigt, https://www.dometic.com/en/se/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-
consumables/dometic-multi-purpose-cleaner-_-52800

• Dometic för toalett: https://www.dometic.com/en/se/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-
consumables/dometic-sanitary-rinse-spray-_-56171

• Dometic för fönster: https://www.dometic.com/en/se/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-
consumables/dometic-window-cleaner-set-_-32373

• Använd gärna microfiberduk, eller mjuk trasa, inget slipande eller vasst. 

Vattensystem: 

• https://www.movera.com/gas-wassertechnik/sanitaer/hygiene-reinigungsartikel/?p=1

Gasolsystemet

• https://www.truma.com/se/sv/produkter/gasfoersoerjning/truma-gasfilter

https://www.dometic.com/en/se/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-consumables/dometic-multi-purpose-cleaner-_-52800
https://www.dometic.com/en/se/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-consumables/dometic-sanitary-rinse-spray-_-56171
https://www.dometic.com/en/se/products/hygiene-and-sanitation/cleaning/chemicals-and-consumables/dometic-window-cleaner-set-_-32373
https://www.movera.com/gas-wassertechnik/sanitaer/hygiene-reinigungsartikel/?p=1
https://www.truma.com/se/sv/produkter/gasfoersoerjning/truma-gasfilter


Frågelåda

• Frågor från deltagare:

• 1751 Juhani Verkkoperä
• Rekommenderat vård av bilens underrede. Behöver trädetaljer behandlas på något sätt (oljas) och metalldelar

smörjas?
• Många byter till LiFePO4 batterier som man kan laddas upp snabbare och kan urladdas till lägre spänning än

vanliga batterier. Men Schaudt EBL 220-2 larmar när spänningen sjunker under 12V. Kan man ta bort denna
12V larm eftersom LiFePO4 batteriet har fortfarande mycket kapacitet kvar för urladdning?

• 2296 Mats Nyström
• När blev det plast i karossdelen på burstner på husbilspåbyggnaden?
• Vilka modeller va först?

• 2274 Per Skåberg
• Nya toasystemet i den nya Bürstner 910. Finns det någon rapport om hur det funkar nu i ”vardagen” Hur 

många spolningar räcker de tre flaskorna? Var köper man dem ute på resa? Det finns en kassett med också har 
jag läst. Hur funkar den? Vi kommer från båtlivet och har vår första husbil sedan maj 2020 och känner att
toautvecklingen har mycket att göra i framtiden jmf med båtar. Detta nya system verkar lovande. Vill gärna
veta mer



#wohnfühlen med Bürstner!


