
Jak umýt a naleštit auto bez tekoucí vody 
stručný fotonávod pro začátečníky 
 

 

Předmětem ukázky je osm let stará Octavie, leštěná venku na ulici bez použití tekoucí vody. 

 

Mytí 
 

Před leštěním je nutné zbavit auto nečistot a prachu, k tomuto budeme potřebovat dva kyblíky, 

šampon, tři utěrky z mikrovlákna a houbu.  

 

V jednom kyblíku máme vodu se šamponem a ve druhém čistou. V šamponu namáčíme čistou utěrku 

a v čisté vodě vymýváme špinavou, tak se udrží šamponová voda čistá na umytí celého auta. Utěrku 

často vymýváme. 



 

Při mytí začínáme střechou a postupujeme směrem dolů přes dveře až na prahy, na závěr použijeme 

druhý kyblík, na vymývání utěrky (teď už plný šamponu), na umytí kol. Poté houbou a čistou vodou 

několikrát pečlivě opláchneme šampon z auta. 

 

Dříve než auto samovolně uschne, je lepší ho vysušit dokonale čistou utěrkou z mikrovlákna. Tím 

se zabrání tomu, aby na laku zůstaly zaschlé kapky, fleky, nebo mapy. 

 

 



Takto umyté a vysušené auto můžeme začít leštit. 

 

Odstraňování drobných defektů laku 
 

 

Před samotným leštěním je vhodné vyhledat a odstranit drobné defekty, jako jsou škrábance, 

asfaltové skvrny, zaschlé kapky smůly a stopy jiného laku. Na odstranění použijeme leštěnku 

CAR PORT, malou houbičku a utěrku. Na houbičku naneseme trochu pasty a ošetříme poškozené 

místo, zbytek přípravku rozleštíme utěrkou. Většinou je třeba postup několikrát opakovat, dokud 

poškození nezmizí, nebo se nezredukuje na minimum. 

 

Leštění 
 

 

K leštění použijeme přípravek CAR PORT, aplikační houbičku a mikrovláknovou utěrkou. 

 

https://www.car-port.cz/CAR-PORT-lestenka-s-konzervacnim-voskem-500ml-d1.htm
https://www.car-port.cz/mastersons-aplikator
https://www.car-port.cz/mastersons-premiova-mikrovlaknova-uterka


 

Na houbičku vymáčkneme malé množství leštěnky.  

 

Krouživým pohybem aplikujeme na lak po malých úsecích a ihned rozleštíme utěrkou. 

  

Tímto postupem, po malých částech, ošetříme všechny lakované plochy.  



Při nanášení je vhodné postupovat opatrně, abychom neušpinili leštěnkou gumu a nelakované plasty 

a aby pasta nezůstávala v přechodech mezi jednotlivými díly karoserie. 

Auto v tomto případě není nutné voskovat, protože CAR PORT leštěnka již má v sobě konzervační 

vosk obsažen.  

Karoserie je tedy čistá, lesklá a má na sobě ochrannou mikro vrstvu. 

 

Pro celkový dojem je dobré ještě ošetřit okna přípravkem na okna (je možné také použít CAR PORT) a 

nastříkat pneumatiky sprejem na pneu. 

 

Úklid 
 

 

Abychom mohli pomůcky úspěšně použít i při příštím leštění, je potřeba všechny pečlivě umýt, houby 

vymáchat a utěrky vyprat na 40 stupňů bez aviváže.  

 

https://www.car-port.cz/houby-uterky-myti-auta


  

Pokud máte k tomuto návodu, nebo k našemu zboží 

jakýkoli dotaz, neváhejte se na nás obrátit. 

Info@car-port.cz 

https://www.car-port.cz/ 
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https://www.car-port.cz/

