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Auton käsinpesu kotioloissa on haitallista auton
maalipinnalle.
Kansainvälinen autonpesuliitto myönsi autonpesututkimussäätiön kautta Teksasin
Arlingtonissa USA:ssa sijaitsevalle Teksasin yliopistolle apurahan, jonka turvin
suoritettiin mittavia autonpesutestejä. Testien tavoitteena oli selvittää pesutavan
vaikutus auton maalipintaan. Testatut pesutavat vaihtelivat ammattimaisesta
autopesusta monien autonomistajien suosimaan käsinpesuun vesiämpäriä ja
pesusientä käyttäen.

Auton peseminen käsin on erittäin haitallista auton maalipinnalle.
Teksasin yliopiston tekemä tutkimus osoitti, että jo yksi pesukerta kotioloissa saattaa
vaurioittaa auton maalipintaa. Tutkimuksen mukaan käsinpesussa syntyneet naarmut
saattavat olla syvyydeltään jopa 1/10 auton maalipinnan kokonaispaksuudesta.
Teksasin yliopiston suorittaman tutkimuksen tulokset tukevat Saksassa sijaitsevan
Münchenin teknillisessä korkeakoulussa yli 10 vuotta sitten tehdyn tutkimuksen tuloksia.
Kyseinen tutkimus on tehty yhteistyössä Mercedes-Benzin kanssa. Münchenin
teknillisessä korkeakoulussa tehty tutkimus osoitti, että auton käsin pesemiseen
kotioloissa tavallisimmin käytetyt välineet vahingoittivat auton maalipintaa. Esimerkiksi
pesu liian niukalla vesimäärällä ämpäriä ja puutarhaletkua käyttäen sekä pesuaineen,
pesusienen ja pyyheliinan käyttö käsinpesun yhteydessä on haitaksi auton maalipinnalle.

Teksasin yliopistolla tehdyt tieteelliset kokeet osoittivat, että auton peseminen käsin
saattaa aiheuttaa auton maalipinnan pahan naarmuuntumisen.
Testit osoittivat, että kaikissa pesulämpötiloissa, pinnan heijastuslukemat heikkenivät
tasaisesti. Käsinpesutekniikoissa oli kuitenkin suuria eroja: kun auto pestiin ammattilaisen
toimesta autopesulassa, maalipinnan heijastusta ja kiiltoa koskevissa lukemissa ei havaittu
käytännössä lainkaan muutoksia.
Tutkimustulokset osoittivat, että tavanomaisen puutarhaletkun tuottama vesimäärää ei riitä
huuhtelemaan pesuainetta tarpeeksi tehokkaasti, jolloin maalipinta saattaa vahingoittua.
Maalipinnalle haitallisimmaksi pesutavaksi osoittautui rautakaupoissa tai varaosaliikkeissä
myytävien puutarhaletkuun kiinnitettävien pesuharjojen käyttö. Tämän tyyppisen harjan
käyttö alhaisella vedenpaineella toimivan puutarhaletkun kanssa on kaikkein haitallisinta
auton maalipinnalle.
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Tutkimus osoitti myös, että ammattimaisissa autopesuloissa käytettävät
pesutekniikat olivat käytännössä täysin vaarattomia auton maalipinnalle.
Teksasin yliopiston tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että suuri vesimäärä ja
tarkoitukseen soveltuvat pesuaineet, joita käytettiin ammattimaisissa autopesuloissa,
edesauttoivat maalipintaa pysymään hyvässä kunnossa. Maalipinnan heijastuksen ja
kiillon lukemat vastasivat lähes kokonaan uuden maalipinnan lukemia usean kuukauden
ammattimaisen autopesun jälkeen.
Autopesulassa voidaan käyttää valtavia määriä vettä sekä tarkoitukseen soveltuvia
pesuaineita ja muita pesuvälineitä. Tätä auton käsinpesu kotioloissa ei voi tarjota.
Teksasin yliopiston suorittama mielenkiintoinen ja tärkeä tutkimus osoittaa, että
autonomistajien on viisaampaa pesettää autonsa autopesulassa ennemmin kuin pestä ne
omalla takapihallaan.

