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Välkommen som kund hos DITEC® - Sveriges största bilvård-
skedja. Vi finns på cirka 100 platser i landet och har som mål 
att  leverera professionella bilvårdstjänster till privatpersoner 
och företag i Sverige. 

Våra kärnvärden är: 

Kvalitet 
Våra produkter och tjänster ska alltid hålla högsta kvalitet och 
vi har en kontinuerlig produktutveckling.
 
Miljö 
Vi har stort miljöfokus och strävar alltid efter att använda miljö-
godkända kemikalier med minsta möjliga miljöpåverkan.

Service 
Vi ska alltid hålla en mycket hög servicenivå åt våra kunder och 
vara lyhörda för era önskemål.

LACKKONSERVERING & LACKSKYDDVÄLKOMMEN TILL DITEC®



DITEC® lackkonservering
Har du en ny bil eller en bil med bra lack är DITEC® lackkonservering det bästa 
skyddet du kan få. DITEC® konserverar lacken under många år, vilket innebär att 
bilen inte behöver poleras eller vaxas samtidigt som den har ett utmärkt skydd 
mot yttre påverkan. Får du salt eller tjärstänk på bilen kan den avfettas utan risk 
att behandlingen försvinner. DITEC® innehåller inga  silikoner, så en eventuell 
omlackering kan göras utan problem. Konserveringen gör att bilen blir lätt att 
tvätta och hålla ren. 

En behandlad lack har högre motståndskraft

Zirconite Lackskydd

Zirkonite lackskydd är lämpligt för dig som har en äldre bil eller sköter mycket 
av din bilvård själv. Efter utförd grundbehandling tvättar du bilen med ett 
specialschampo som förlänger hållbarheten. 
Du underhåller sedan lackskyddet genom 
att tillsätta en konservator till tvättvattnet 
en gång i månaden. Sköter du din 
Zirconitebehandlade bil enligt anvisningarna 
får du ett bra skydd som har mycket längre 
hållbarhet än vanligt vax. 

GARANTI
6 års 

systemgaranti

Är bilen under 12 månader gam-
mal vi behandlingstillfället läm-
nar DITEC® 6 års systemgaranti. 
Läs mer i vår DITEC® broschyr. Minsta hållbarhet på våra olika behandlingar

LACKKONSERVERING & LACKSKYDD



Smutsavvisande - Protec kapslar in fibrer-
na så att smuts och eventuellt spill lägger 
sig på ytan där det är lätt att torka bort.

Bestående - Impregneringen sitter kvar 
i textilierna tills den tvättas bort. Normal 
användning försämrar inte de smutsavvi-
sande egenskaperna.

Alla textilier kan behandlas. Bäst är att im-
pregnera klädseln när den är ny. Har den 
hunnit bli smutsig bör den först tvättas 
med hetvatten för att få bästa hållbarhet 
på behandlingen.

Textilskydd
Protec är en textilimpregnering och fungerar som en osynlig överdrags-
klädsel. Råkar du spilla är det bara att torka upp vätskan med en trasa. 

Skinnbehandling
Skinnsäten behöver underhållas
precis som alla andra skinnprodukter. 
Klädseln tvättas med ett milt rengö-
ringsmedel. När skinnet är torrt skyddas 
skinnklädseln med vår skinnkonserva-
tor. Behandlingen återställer skinnets 
naturliga egenskaper, impregnerar och 
förhindrar sprickor. Det är bra om den 
första behandlingen görs redan när bi-

len är ny. Detta ger skinnet en smutsavvisande yta som förlänger livsläng-
den och skicket på bilens klädsel.

SKYDD FÖR TEXTIL & LÄDER GLASSKYDD & FÄLGSKYDD



Glasskydd
Behandlingen ger ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelarna är att rutorna 
blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket medför 
bättre sikt och säkerhet. 

Reflexer - Vid mörkerkörning minskar re-
flexerna. Studier i USA har visat att reak-
tionstiden blir 25% snabbare vid körning i 
regn om rutan är behandlad. 

Lång hållbarhet - Glasskyddet förenar sig 
med glaset och har därför en mycket lång 
hållbarhet.

Enkel rengöring - Rutans yta blir tätare 
efter behandlingen, vilket gör att is, smuts 
och insekter m.m. inte får fäste på glaset 
som därför blir lätt att rengöra.

Behandlad     Obehandlad

Behandlad     Obehandlad

Fälgskydd
Vår fälgbehandling gör fälgens yta smutsavvisande så att smuts och broms-
damm inte fäster lika lätt. Det gör rengöringen enklare och behovet av att 
använda starka fälgmedel minskar. 

GLASSKYDD & FÄLGSKYDD



Efter rekonditionering ser bilen ut som ny igen. Både lack och interiör 
måste underhållas för att öka bilens livslängd. Är inte bilen lackkonser-
verad bör vax läggas på minst två gånger om året.

Polering & vaxning
Kaross och fälgar avfettas med ett miljö-
vänligt alkaliskt avfettningsmedel. Bilens 
utsida handtvättas sedan med ett effektivt 
bilschampo. Hela bilen högtrycksspolas. 
Lacken maskinpoleras med ett polermedel 
som anpassas efter lackens skick. Repor och 
oxider avlägsnas.

Slutligen lägger vi på ett vax som skyddar 
mot smuts, salt och trafikfilm. Fönsterna 
putsas, gummilister och däcksidor behand-
las. Eventuella stenskott lagas om du med-
tar originalfärg.

Helrekonditionering
Exteriört: Polering & vaxning (se ovan) samt motortvätt.
Interiört: Bilen dammsugs invändigt och i bagageutrymmet. Fönsterna 
putsas och eventuella fläckar avlägsnas på klädseln. Instrumentpanel och 
övriga plast- och gummidetaljer görs skinande rena. Dörrkanterna vaxas.

BILTVÄTTREKONDITIONERING



Handtvätt
Vår tvättservice innefattar utvändig 
handtvätt medan du väntar. Karossen 
spolas med högtryck. Bilen tvättas med 
ett skonsamt bilschampo, vid behov 
avfettas karossen. Karossen torkas med 
gummiskrapa och skinn.

Motortvätt
Vi avfettar och högtrycksspolar motor 
och motorutrymme. Smuts och gam-
mal olja tvättas bort. För säkerhets skull 
bör du kolla med återförsäljaren vilka 
rekommendationer som ges när det 
gäller motortvätt.

Klädseltvätt
Klädseln rengörs med hjälp av en het-
vattentvätt. Tvättvattnet är 85° varmt 
vilket innebär att bakterier och kvalser 
dödas. Speciella smutslösande medel 
används.

Heltvätt
Bilen handtvättas som ovan. Därefter 
dammsugs kupé och bagageutrymme. 
Gummimattorna högtrycksspolas. 
Instrumentpanel och övriga plast- och 
gummidetaljer görs skinande rena. 
Glasrutorna putsas.

BILTVÄTT



Sanering
Många bilar som inte rengörs har visat 
sig vara riktiga bakteriehärdar. Kval-
ster, bakterier och andra små organis-
mer frodas i luftkonditionering, kupé 
och i bilens klädsel. Dessa kan orsaka 
sjukdom och allergier, men är relativt 
enkla att avlägsna vid en sanering.

Dålig lukt i bilen kan tas bort genom 
att bilen foggas. Det innebär att hela 
kupén fylls med en gas som neutrali-
serar dålig lukt. Utmärkt mot röklukt, 
mögel, djur, matrester m.m. 

Bilens klädsel och golvmattor bör 
kemtvättas vid alla saneringar. Detta 
avlägsnar smuts samtidigt som het-
vattnet dödar bakterier och eliminerar 
eventuella källor till dålig lukt.

Underhåll tygcabriolet
Impregnering av tygcabrioleter bör 
göras regelbundet för att bibehålla 
den vatten- och smutsavvisande ytan. 
Detta skyddar mot salt, trafikfilm och 
annat nedfall. Blekta cabrioleter kan 
infärgas för att återfå originalfärgen. 
Finns i färgerna svart, blått och brunt.

SANERING / IMPREGNERING



Solfilm
Solfilm skyddar mot värme, skadlig UV-
strålning och insyn. Vår specialutbildade 
personal monterar marknadens bästa 
solfilm och vi lämnar 5 års garanti. 

Vår solfilm finns i flera olika toningar. Vi 
har bl.a. en nästan transparent film som 
stoppar 98% av solens IR-strålar. Det är 
den värmestrålningen som ofta upplevs 
besvärande för passagerare och husdjur i 
bilen. Vi har även en av de mörkaste solfil-
merna på marknaden som effektivt skyd-
dar både mot värme och insyn. 

Vi kan också skära ut och lägga in er 
logga, text eller figurer i solfilmen.

Lackskyddsfolie
Det mest effektiva sättet att skydda lacken 
mot oönskade defekter såsom stenskott, 
repor eller insekter m.m. är att montera 
vår transparenta lackskyddsfolie. 

Folien dataskärs för att passa olika bil-
modeller. Vi monterar den på de mest 
utsatta delarna som till exempel främre 
delen på motorhuven, stötfångaren fram, 
backspeglar och insteg. Vi monterar även 
folien på motorcyklar.  

SOLFILM & LACKSKYDDSFOLIE



Spot Repair
Spot Repair tekniken gör det möjligt att 
reparera lackskador genom att bara lack-
era själva skadan. Det gör att arbetet går 
snabbare och blir billigare än vid vanlig 
lackering. Vi gör oftast bilen klar under 
dagen.  

Vi hjälper dig med repor, skrapade stöt-
fångare, småbucklor och andra mindre 
lackskador som är lätta att få på bilen. 

Spot Repair innebär reparation av själva 
skadan och inte hela karossdelen. För-
delen med detta är att man får en mjuk 
övergång mellan det nylackerade och 
den gamla lacken. Det gör att risken för 
nyansskillnad blir mindre, vilket är en av 
orsakerna till att många undviker att lack-
era om delar av bilen. Arbetet går också 
snabbare, vilket innebär lägre kostnad.

Normalt får du tillbaka bilen samma dag 
eller senast dagen efter. 

Ofta hamnar kostnaden för 
Spot Repair under självris-
ken, så kontakta oss gärna 
för ett kostnadsförslag 
innan du anmäler skadan 
till försäkringsbolaget.

LACKERING



Riktning av bucklor
Mindre bucklor efter dörruppslag och lik-
nande kan vi rikta med hjälp av PDR (Paint-
less Dent Repair), dvs riktning av bucklor 
utan omlackering. Med specialverktyg går 
vi in bakom plåten och masserar ut bucklan. 
90% av alla bucklor går att rikta på detta 
sätt. 

Med våra specialverktyg kommer vi oftast 
åt bucklan utan demontering. Detta gör att 
lagningen blir billig och går snabbt. Förde-
len med att slippa omlackering, förutom att 
det är billigare och snabbare, är att original-
lacken kan bevaras och risken för nyansskill-
nader elimineras.

Tekniken är dessutom 100% miljövänlig. 
Kontakta oss så ger vi dig ett prisförslag!

Renovering strålkastare
Slitna och gulnande plaststrålkastare går 
att återställa genom att vi noggrant rengör 
plasten, polerar bort repor och belägg-
ningar och sedan förseglar ytan. Skyddet 
som läggs på är baserat på nanoteknik och 
skyddar gamla såväl som nya strålkastare 
under lång tid. Ett prisvärt alternativ jämfört 
med inköp av nya.

På detta sätt förbättras ljusstyrkan och tra-
fiksäkerheten ökas. 

BUCKLOR / STRÅLKASTARE



Rostskydd
Det rostskydd som bilar har när de är nya 
är oftast inte tillräckligt för vårt nordiska 
klimat. En kompletterande rostskydds-
behandling bör ske så fort som möjligt, 
innan rosten har hunnit få fäste. Det är 
betydligt svårare att stoppa den i efter-
hand. Kontakta oss för prisförslag och re-
kommendation av behandling till just din 
bil! Läs gärna mer på Vi Bilägares tester av 
olika bilmodeller.

Däck & Hjulservice
Vi säljer och monterar däck och fälgar 
och kan även erbjuda förvaring av vinter/
sommardäck. Tjänste- och produktutbu-
det kan variera mellan våra verkstäder så 

kontakta oss för mer information.

Vindrutereparationer
Stenskott i vindrutan lagas normalt på en 
timme. Är bilen försäkrad mot glasskada 
betalas normalt bara 100-200:- i självrisk. 
Resterande kostnad täcker försäkringsbo-
lagen.

Stöldskyddsmärkning
Stöldskyddsmärkning är ett bra sätt att 
göra det svårare för tjuven att göra sig av 
med din bil vid stöld. Vi blästrar eller etsar 
registreringsnumret i bilens alla rutor.

 ÖVRIGTÖVRIGA TJÄNSTER  (hos vissa stationer)



Bildekor
Vi hjälper dig med stripning av företagsbilar 
eller andra dekaler som ska monteras på 
bilen. 

Vi har även möjlighet att producera text, 
loggor m.m. Bäst är om du har loggan till-

gänglig i eps-format. 

Dieseloptimering
Med en effektbox för din dieselbil från KCR 
optimeras motorns bränslesystem så att 
motorns effekt och vridmoment ökar. Det 
innebär säkrare omkörningar och starkare 
bil. Effektökningen ligger ofta runt 20%. 
Bilen blir också miljövänligare då CO-emis-
sionen minskar. I de flesta fall brukar även 
bränsleförbrukningen minska något.

KCR:s dieselboxar är marknadsledande i 

Norden och erbjuder bl.a motorgaranti.

Lånebil
I samband med behandling av din bil kan 
du få hyra en av våra kundbilar till en låg 
kostnad. 

Tänk på att boka lånebil i god tid för att 
vara säker på att vi har någon ledig.



DITEC® har en egen serie bilvårdsprodukter som hjälper dig att underhålla 
och skydda din bil. Många av produkterna vi säljer använder vi själva i vår 
dagliga verksamhet.

Bilvårdstillbehör
QuickDry är en produkt som vi själv har tagit fram för att underlätta tork-
ning av bilen efter tvätt. Skrapa bort 90% av 
vattnet. Resten torkas av med medföljande skinn.

Vi säljer även svampar, skinn och andra bilvårds-
produkter. Är det något annat du söker? Fråga 
ditt lokala Ditec-center! Du kan också beställa 
produkter på vår hemsida, www.ditec.se.

Kallavfettning..............innan vaxning och för borttagning av tjära
Interiörtvätt.................för plast, gummi, textil och metall
Fönsterputs.................interiört och exteriört
Fälgrent.......................till plåt- och aluminiumfälgar
Supertvätt...................alkalisk avfettning
Insektsmedel...............tar bort insekter på lack, plast och glas
Vinylglans....................fräschar upp gummi- & plastdetaljer
Däckglans....................gör däcken svarta och smutsavvisande
Klisterbort...................tar bort tjära och klister m.m.

UNDERHÅLLSPRODUKTER AVBETALNING



12 månader
Ditecorganisationen har avtal med finasbolaget Svefo Collector AB för att 
kunna erbjuda en förmånlig avbetalning. Förutom en uppläggningsavgift 
på 295 kr och en aviseringsavgift på 29kr/månad är avbetalningen räntefri. 
Dessutom kan krediten lösas när som helst genom inbetalning av restvär-
det.

Produkt Exempel 1 Exempel 2

Ditec lackkonservering  4 000 kr  3 750 kr

Glastec glasskydd  625 kr  0 kr

Protec klädselimpregnering  1 200 kr  0 kr

Bilvårdsprodukter  300 kr  0 kr

Total summa: 6 125 kr 3 750 kr

Att betala per månad: 510 kr 312 kr

Prisexempel på avbetalning

Kredit Månadskostnad
1 000 kr 83 kr

2 000 kr 167 kr

3 000 kr 250 kr

4 000 kr 333 kr

5 000 kr 417 kr

6 000 kr 500 kr

7 000 kr 583 kr

8 000 kr 667 kr

9 000 kr 750 kr

10 000 kr 833 kr

Uppläggningsavgift 295 kr samt aviseringsavgift 29 kr/mån tillkommer

Prisexempel på avbetalning

Effektiv ränta 12,8% (exempel 1) 

AVBETALNING
AVBETALNING



Besök oss gärna på nätet!

      www.ditec.se

Vi hjälper Dig att bevara
nybilskänslan på Din bil!

Återförsäljare:


