
Vask bil med ren samvittighed
Når du vasker din bil i en svanemærket vaskehal, 
kan du holde både bilen og samvittgheden ren. 
Vaskekvaliteten er i top, og samtidig skåner du 
miljøet. 

Biologisk rensning af vandet
De fleste vaskehaller i OK-kæden er forsynet med 
det nordiske miljømærke Svanen. Svanen er et 
synligt bevis på, at vaskehallen skåner miljøet, 
uden at det går ud over vaskekvaliteten. 
Vaskehallen fungerer som et biologisk rensnings-
anlæg, der renser og genbruger vandet uden 
brug af kemikalier.  
Forbruget af frisk drikkevand er begrænset, og 
det spildevand, der bliver til overs efter vasken, 
er langt renere end spildevandet fra traditionelle 
vaskehaller.

Kvaliteten er i orden
For at få Svanen skal vaskehallen overholde en 
række strenge krav til vandforbrug og minimal 
udledning af skadelige stoffer. De vaskemidler, 
der bruges under vasken, er derfor særligt miljø-
venlige.
Løbende kontrol sikrer, at vaskekvaliteten altid 
er i orden, og svanemærket sikrer, at vaskehallen 
ikke skader miljøet. 

 Fakta om svanemærket bilvask

•	OK	er	Danmarks	eneste	landsdæk-
kende svanemærkede vaskekæde.

•	Vaskehallens	rensningssystem	redu-
cerer forbruget af friskvand med op 
til 85 %, uden at det går ud over 
kvaliteten.

•	Der	bruges	udelukkende	miljøven-
lige vaskemidler i vaskehallen. Disse 
indeholder hovedsageligt stoffer, der 
er let nedbrydelige, og som ikke er 
skadelige for vandmiljøet.  

•	Det	er	bedre	for	miljøet,	at	du	kører	
bilen i vaskehal, end at du selv gør 
arbejdet derhjemme. I vaskehalen 
bliver spildevandet nemlig renset for 
sæbe og olie, før det havner i kloak-
ken. 

   Hvad er Svanen?
Svanen er det nordiske miljømærke. 
Miljømærket kan ses på en række 
dagligvarer og serviceydelser. I 
Danmark ledes arbejdet med Svanen 
af Miljømærkning Danmark. Du kan 
læse mere om Svanen på www.ecolabel.dk

Særligt skånsomme børster
OK’s vaskehaller udmærker sig desuden ved at bruge bør-
ster, der er særligt skånsomme mod bilen. Faktisk er bør-
sterne, også kaldet SoftTecs®, kåret som de skånsomste 
bilvaskebørster i en stor international test. I modsætning til 
vask med traditionelle børster, som gør bilen mere og mere 
kedelig i lakken med tiden, efterlader vask med SoftTecs® 
ingen slidspor. Børsterne fjerner blot snavs nænsomt og ef-
fektivt. 


