
TEST    FÄlgrEngöringSmEdEl

Det är dags att skifta till 
sommarhjul, men att 
 lägga in smutsiga vinter
hjul i garaget är inte 
 speciellt kul. Har du 

slarvat med tvättningen tidiga
re kanske även sommarfälgarna 
behöver lite kärlek. Med andra 
ord lär ett bra fälgrengörings
medel komma till nytta, men att 
välja rätt är inte lätt. 

När flertalet produkter  be 
skrivs med orden ”gör hjulen 
 skinande rena” samt  ”återställer 
ursprunglig glans” är det lätt 
att tro att fälgarna kommer 
förvandlas till nyskick på bara 
 några minuter. Så är inte alltid 
fallet.

Lika löser lika
Samtliga medel vi valt ut, bort
sett från Verktygsbodens Pratts 
och MA Professional från 

Seabeach, är inköpta i  butiker 
i södra Sverige. Meguiar’s, 
Sonax och Turtle inhandlades 
snabbt medan Autoglym samt 
 Hagmans var svårare att hitta då 
de inte saluförs på lika många 
platser. 

För att verkligen hårdtesta 
produkterna letades en uppsätt
ning extremt tvättskygga alumi
niumfälgar fram där in sidan 
inte har sett en gördetsjälv
hall på flera säsonger. Under 
åren har fälgarna därför samlat 
på sig ett tjockt lager trafikfilm 
och asfaltfläckar. 

Fälgarna som har suttit fram
till har dessutom blivit utsatta 
för extra mycket bromsdamm då 
största delen av bromsverkan lig
ger över just framaxeln.  

Det gamla uttrycket ”lika 
l öser lika” ska dock inte glöm
mas bort. Beroende på hur 

Det har blivit hög tid att montera på sommarhjulen men hur ser det egentligen ut med putsen? 
Vi har testat åtta av de vanligaste fälgrengöringsmedlen och resultaten skiljer sig kraftigt åt.
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Glöm inte fälgarna!
rengöringsmedlen är  upp 
byggda kommer vissa, i teorin 
ska tilläggas, vara bättre på att 
få bort petroleumsmuts medan 
andra tar bort metallpartiklar 
från bromsbelägg som finns i 
just bromsdamm. 

Olika steg
För att kunna ta fram de olika 
egenskaperna har rengörings
medlen testats på två framfälgar 
respektive två bakfälgar. Varje 
fälg delades sedan upp för att 
alla medel skulle få arbeta under 
samma förutsättningar. 

De rekommenderade verk
ningstiderna skiljer sig  kraftigt. 
Till exempel ska MA Professio
nal vara på i 20 sekunder  medan 
Biltema vill ha hela fem  minuter. 
På rengöringsmedel där den 
 föreslagna tiden är ett tidsspann 
har vi varit generösa och tagit 

det högsta värdet. Auto glym 
 säger upp till en  minut och har 
därför fått en minut på sig att 
verka. Sonax samt Turtle före
slår båda tre till fem  minuter 
och har således fått just fem 
 minuter på sig. 

Under det första test
momentet fick medlen verka 
under rekommenderad tid 
för att sedan spolas av med 
högtryckstvätt under 30 
 sekunder. 

I nästa steg fick  varje 
medel åter verka för 
att sedan skrubbas 
med en borste un
der samma tid. 

Värt att  tillägga 
är att samtliga 
tvättar utför
des i skuggan 
för att inte 
rengörings

lovordad.  
Samtliga tillverkare 
lovar att förvandla 
bedagade fälgar till 
nyskick men under 
testet framkom stora 
skillnader och att 
dyrast inte är bäst.
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Snabba tips
• Efter tvätt är det en klok idé 
att vaxa ut- och insidan på 
fälgarna. Genom att använda 
vanligt bilvax förenklas 
rengöringen till nästa tillfälle.

• Polerade aluminumfälgar 
med ett tunt lager klarlack 
bör ej tvättas med ett 
fälgtvättmedel som 
innehåller starka syror/baser 
då det kan skada ytan. 

• För att få bort de sista 
smutsprickarna på 
fälgarna kan med fördel 
en rengöringslera med 
tillhörande medel eller ett bra 
bilschampo användas.

medlen skulle torka in och 
 förstöra lackeringen på fälgarna. 

Dyrast inte bäst
Efter att de olika  delmomenten 
genomförts visar det dyra 
 medlet från Autoglym konse
kvent botten resultat i samtliga 
moment. Föregångaren från 
 Autoglym var nästan för effektiv 
så den nya blandningen verkar 
ha skruvats ner rejält då det inte 
händer mycket oavsett smutstyp. 
För att se någon skillnad måste 
man skrubba rejält men efter 

att konkurrenterna genomgått 
 samma moment hamnar medlet 
åter på en bottenplats.

I andra änden av prisskalan 
finner vi Biltema och Hagmans. 
Bägge medlen fungerar bra med 
en knappt märkbar skillnad till 
Hagmans fördel. Dock sitter 
en del bromsdamm och asfalt
fläckar kvar. 

Tredjeplatsen ger vi till  Turtle 
Wax som fungerar bättre än 
budget valen men inte riktigt når 
upp till de vassaste konkurren
terna. På delad andraplats finns 

Sonax och Pratts som båda ren
gör bra men på olika sätt. Pratts 
tar bort mer än Sonax när en
dast högtryckstvätt används, men 
 efter borstmomentet blir platser
na omvända. Sonax fungerar bra 
på bromsdamm medan Pratts är 
mer jämn i slutresultatet. Pratts 
har även testets lägsta literpris vil
ket påverkade slutbedömningen.

Vinnaren i detta test blir 
dock Meguiar’s som är överläg
set bäst i samtliga testmoment, 
oavsett typ av smuts eller rengö
ringsmetod. � l

barnlås. Autoglym och 
Meguiar’s har båda väldigt bra 
munstycken som dessutom är 
utrustade med barnlås.
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Autoglym  
– Fälgrent

pris: 192,50 kr.
Volym: 500 ml.
Literpris: 385 kr. 
Kommentar: 
Fungerar dåligt på 
både asfaltsfläckar 
och bromsdamm. 
Medlet rinner 
dessutom undan 
snabbt. Däremot 
har flaskan ett bra 
handtag och mun-

stycke med barnlås. Kombinationen 
undermålig rengöring och högt pris 
bidrar inte till någon topplacering.  

Biltema  
– Fälgrengöring

pris: 74,90 kr.
Volym: 500 ml.
Literpris: 149,80 kr. 
Kommentar: Bra 
allroundegenskaper 
och tar bort lättare 
asfaltsfläckar samt 
bromsdamm. Medlet 
är lila redan från 
början och ska ändra 
färg till rött men detta 
är knappt  

märkbart. Minus för ett plastigt 
handtag som dessutom  
gick sönder under vårt test. 

Hagmans  
– Fälgrengöring

pris: 89 kr.
Volym: 500 ml.
Literpris: 178 kr.
Kommentar: Tar 
bort asfaltsfläckar 
och bromsdamm 
bättre än Biltema 
men för svårare 
smuts krävs rejäl 
bearbetning med en 
fälgborste. En bred 
stråle med mycket 

lösning per tryck som ger en finförde-
lad dusch. Två olika inställningar på 
munstycket. Få återförsäljare. 

MA Professional  
– Wheel rim cleaner

pris: 95 kr.
Volym: 650 ml.
Literpris: 145,20 kr.
Kommentar: Ett 
påkostat handtag 
samt munstycke 
som ger en bred 
och fin stråle. Efter 
att medlet fått verka 
och sedan spolats 
av med högtryck 
lossnar inte  

mycket smuts. Efter en rejäl  
borstning blir fälgarna  
hyfsat rena, men inte mer. 

TEST    FÄlgrEngöringSmEdEl

1 Fyra av de testade produkterna innehåller 
saltsyra, fosforsyra eller basen kaustiksoda 

och är med andra ord mycket frätande.  
Biltema, Hagmans, Sonax samt Turtle har däre-
mot ett mer neutralt pH-värde och är snällare 
mot både händerna och olackerade fälgytor. 

4 I det första testmomentet fick varje medel 
verka under rekommenderad tid på två  

fälgar med olika smutsnivå för att sedan spolas 
av med högtryck på nära håll. Trots att varje 
fälgtvättmedel hade samma förutsättningar 
lyckades bara ett fåtal göra en synbar skillnad.

2 En fälg som suttit monterad fram får gene-
rellt sett utstå betydligt mer bromsdamm 

än motsvarande bakfälg. Därför testades varje 
medel på en fram- respektive bakfälg från 
samma bil. En viktig detalj är hur handtag och 
munstycke är utformat och här finns skillnader. 

5 Inför andra testmomentet fick varje medel 
åter verka under rekommenderad tid. Till 

skillnad från första testet borstades varje yta 
noggrant och sköljdes sedan av under lågt 
tryck. Efter detta moment blev fälgarna renare 
men vissa medel var fortfarande synbart bättre.

3 Verkningstiden varierar kraftigt mellan 
produkterna där MA Professional ska vara 

på i endast 20 sekunder medan Biltema säger 
5 minuter. Under testet fick varje fabrikat verka 
under maximal rekommenderad tid för att 
resultatet skulle bli så bra som möjligt. 

6 Efter en rad tester med olika typer av 
smuts framstod Meguiar’s som det bästa 

valet då majoriteten av smutsen försvann utan 
större ansträngning. I slutändan är det dock mer 
skonsamt mot fälgarna om de i stället tvättas 
kontinuerligt utan inblandning av starkare medel.

Så genomförde vi testet

Medel-
måttig

Svår  
att få  
tag påDyrast

Billigt 
handtag

Meguiar’s – Hot Rims
All Wheel Cleaner

pris: 139 kr.
Volym: 710 ml.
Literpris: 195,80 kr.
Kommentar:  
Bäst rengörings-
egenskaper. Tar bort 
 majoriteten av broms-
dammet, trafikfilmen 
och asfaltsfläckarna 
redan i första steget. 
Luktar gott och har 
ett bra handtag samt 

ett munstycke med barnlås. Två inställ-
ningar, men strålen är fortfarande smal 
och mycket medel går åt.

Pratts  
– Fälgrent

pris: 119 kr.
Volym: 1.000 ml.
Literpris: 119 kr.
Kommentar: Bra på 
både bromsdamm 
och asfaltsfläckar. 
Välgjort handtag 
men dessvärre krävs 
det många tryck för 
att få ut medlet. En 
bred och ganska 
lång stråle ger en 

finfördelad dusch. Delad andraplats i 
testet tack vare lägsta literpriset och 
mycket bra rengöringsegenskaper. 

Sonax – Xtreme 
Fälgrengöring

pris: 119 kr.
Volym: 500 ml.
Literpris: 238 kr.
Kommentar:  
Är syrafri  
men har  
en otrevlig  
lukt.  
Väldigt bra  
på bromsdamm 
men dessvärre inte 
bäst på asfalts-

fläckar. Testets mest påkostade 
handtag och munstycke ger en bred 
och kort stråle. Delad andraplats.

Turtle Wax  
– Wheel Cleaner

pris: 110 kr.
Volym: 500 ml.
Literpris: 220 kr.
Kommentar: Klarar 
både bromsdamm 
och asfaltsfläckar 
bra men går inte lika 
djupt som hos topp-
placeringarna i detta 
test. Medelmåttigt 
handtag men mun-
stycket ger en bred 

stråle som täcker mycket bra. Medlet 
skummar mest och blir lila betydligt 
snabbare än hos exempelvis Sonax. 

Bra på 
broms-
damm

Mycket 
prisvärd

Fint 
mun-

stycke

Bäst i test
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