
makkelijke manier om een auto (en dus 
ook de wielen) schoon te krijgen, is de 
autowasstraat. Echter, het resultaat is 
niet altijd even goed als bij een hand
wasbeurt. 

Wassen met een sopje
Wassen met een sopje met een auto
shampoo en een zachte spons is het 
standaard advies. Hardnekkig vuil  
kan met een speciale wielenreiniger  
(in de volksmond ook wel velgenreiniger  
genoemd) worden aangepakt, maar  
let daarbij op dat u voldoende naspoelt 
met schoon water. Lees altijd de 
gebruiksaanwijzing van de wielen
reiniger om beschadigingen te voor
komen. Laat vooral de wielenreiniger 
nooit opdrogen en intrekken. Voor  

De meeste lichtmetalen wielen worden 
gemaakt van een legering op basis 
van aluminium. Daarna krijgt het wiel 
een aantal laklagen, beginnend met 
een grondlaag en eindigend met een 
beschermende laklaag tegen corrosie 
en steenslag. Deze laklaag is kwetsbaar 
en kan worden aangetast als u de ver
keerde (agressieve) middelen gebruikt 
bij het schoonmaken. Het gevolg: 
oxidatie. Met de do’s en don’ts in dit 
artikel houdt u uw wielen mooi.

 DO’S

Maak regelmatig uw wielen schoon
Wie zijn wielen elke week netjes 
schoonmaakt zal zien dat het vuil zich 
veel makkelijker laat verwijderen. Een 

wielen met een wat lastiger spaakdesign 
zijn er speciale borstels te koop die het 
makkelijk maken om goed tussen de 
spaken te komen. Maak na het wassen 
de wielen goed droog met een zachte 
doek.

Wees voorzichtig met extreme 
middelen
Dit geldt met name voor wielen in  
de kleur ‘high gloss’. Deze kleur is 
namelijk opgebouwd uit een zwarte 
basislaag met een heel dun laagje  
zilveren lak eroverheen. Agressieve  
reinigers kunnen dit dunne laagje  
zilver aantasten waardoor de zwarte 
ondergrond zichtbaar wordt. Op die 
manier ontstaan er lelijke donkere  
vlekken op het wiel. 

De lichtmetalen wielen onder uw auto krijgen dagelijks heel wat te verduren. Ze worden 

niet alleen blootgesteld aan regen, modder en pekel. Ook hete remstof kan schade aan 

uw wielen veroorzaken als u dit niet op tijd schoonmaakt. Kortom, uw wielen verdienen 

wat extra aandacht. Maar voordat u begint met schoonmaken, zijn er een aantal zaken 

waar u op moet letten. 

WIELEN SCHOONMAKEN: DO’S EN DON’TS

ZO HOUDT U UW 
WIELEN MOOI!

WIELEN
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Wax uw wielen van tijd tot tijd
Ook goed voor het behoud van lichtmetalen wielen is een poetsbeurt 
met wax. Hierdoor is de laklaag beter beschermd en zal vuil zich  
moeilijker hechten. Bijkomend voordeel: het schoonmaken gaat een 
stuk sneller!

Stoeprandschade en steenslag
Werk stoeprandschade en steenslag op tijd bij met een schuur
papiertje en blanke lak. Zo voorkom je dat pekel, remstof en vuil 
via de schadeplek onder de beschermende blanke laklaag kunnen 
komen en lelijke plekken kunnen veroorzaken. Met name pekel is  
een grote vijand voor wielen, verwijder dat ook altijd zo snel mogelijk.

 DON’TS 

Poets uw wielen (en auto) nooit in direct zonlicht
De wielenreiniger kan zich dan chemisch vastzetten op de wielen.

Breng de wielenreiniger niet aan op hete velgen
Ook bij deze reinigingsmiddelen kunnen er strepen, verkleuringen of 
vlekken ontstaan.

Gebruik geen ovenreiniger-spray
Zodra u dit op uw wielen aanbrengt, tasten de agressieve stoffen van 
deze spray uw lak èn uw wielen aan.

Gebruik geen alkalistische of zure reinigingsmiddelen
Bij het gebruik van deze reinigingsmiddelen treedt er onmiddellijk  
corrosie op, op het metaal van het wiel en op de remklauw.

Gebruik geen staalborstel, staalwol en schuursponsjes
Deze hulpmiddelen verwijderen niet alleen het vuil, maar ook verf en 
onderliggende materialen. Daarnaast veroorzaken ze krassen, iets  
dat u juist niet wilt!

Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen
Zoals de naam al aangeeft: huishoudelijke schoonmaakmiddelen  
zijn voor gebruik in het huishouden. Deze schoonmaakmiddelen  
kunnen juist krassen, slijtage van de verflaag en corrosie veroor  
zaken op uw wielen.

Gebruik geen wasbenzine
Waarschijnlijk krijgt u met wasbenzine het vuil wel goed van uw  
wielen af, maar het risico dat de brandbare restanten op de wielen 
en remmen achterblijven is groot. Dit is uiteraard gevaarlijk.

Gebruik geen tandpasta en tandenborstel
Met tandpasta en een tandenborstel is het ook niet echt aan te 
raden om de wielen schoon te poetsen.

Wees voorzichtig met een hogedrukspuit
Als een hogedrukreiniger gebruikt wordt om de wielen te reinigen, ver
groot dat de kans op het bladderen van de lak van het wiel. Let op: als 
een medewerker in een wasstraat een hogedrukspuit gebruikt, vraag dan 
of hij deze minimaal op 30 cm afstand van uw wielen en banden houdt.

TWEEDE SET WIELEN
De aanschaf van een tweede set banden en wielen is het over
wegen waard. Dan hoeven de banden en wielen niet te worden 
ge(de)monteerd en blijven uw banden en wielen langer mooi.  
Ook kost het wisselen minder tijd en biedt een extra set een  
meerwaarde bij de verkoop van uw auto.

(Advertentie)
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