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Saab 900 M94-, Saab 9-3
Achterspoiler
Accessories Part No.
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1 Spoiler
2 Moer (3x)
3 Ring, 50 mm (3x)
4 Bus met afdichting (2x)
5 Zinkplaatje (5x)
6 Boormal

Saab 900 M94-, Saab 9-3

2 86 79 060
Deklak metallic
Voorbereidende werkzaamheden

•

Lak de spoiler als deze niet zwart moet zijn. Als u de
spoiler op een auto zonder achterruitwisser aanbrengt, moet u ook het dekplaatje lakken. Zie de
onderstaande “Lakvoorschriften”.

In twee dunne lagen opspuiten.

N.B.
Het oppervlak van de spoiler is behandeld met
zwarte primer en daarmee klaar om te lakken. De
primer is bovendien goedgekeurd om als deklaag
te dienen. Als de spoiler zwart van kleur moet zijn,
hoeft u de spoiler dan ook niet van een laag deklak
te voorzien.

•
•
•

Serie 54 (basismetallic) +25% Glassodur verdunner 352-50
MS-Top blanke lak 923-85
Mengverhouding 2:1 met Glassodur hardingsmiddel 929-73
10% Glassodur verdunner 352-91

In twee dunne lagen opspuiten.

Lakvoorschriften
Lakvoorschriften voor spuitgegoten PURonderdelen die met primer voorbehandeld zijn

•
•
•
•

Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.
Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet
hoger oploopt dan +45°C.
De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met
primer.
Draag schone werkhandschoenen bij het hanteren van de spoiler.

Droogtijd
70 minuten bij +40°C
Voorbereidingen

•
•

Voor het beste resultaat moet u als grondlak een
poriënvuller aanbrengen. Gebruik daarvoor
Glassurit Por Rapid Filler 285-100.
Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met
een korrelgrootte van 1200 of 800.

Opbouw van de laklaag
Unie deklak

•
•
•

Serie 21 (uni) +20% Glassodur weekmaker
521-111
Mengverhouding 2:1 met Glassodur hardingsmiddel 929-73
10% Glassodur verdunner 352-50

In twee dunne lagen opspuiten.
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1 Draai de schroeven los waarmee de ondereinden van de zijdekplaten op de binnenkant van
de bagageklep vastzitten. Haal de dekplaten
opzij, zodat u bij de schroeven kunt komen
waarmee de bekleding op de bagageklep vastzit.
2 Draai de schroeven uit de sluithandgreep en
verwijder de bekleding van de binnenkant van
de bagageklep.
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Modellen met een achterruitwisser
3 Verwijder de ruitenwisserarm.
4 Neem de elektrische aansluiting voor de wissermotor los.
5 Draai de schroeven los waarmee de wissermotor vastzit.
6 Verwijder de wissermotor en houd het doorvoerrubber apart.
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7 Saab 900: Meet het middelpunt van het hoog
geplaatste remlicht op en zet een merkje boven
dat punt.
Saab 9-3: Meet het middelpunt van het
embleem op en zet een merkje boven dat punt.
8 Houd de mal (44 84 218) zodanig tegen de
bagageklep aan dat de rand van de mal nauw
aansluit op die van de inkapseling van de achterruit en de bovenrand van het hoog geplaatste
remlicht of het embleem. Zorg dat het merkje
dat het midden van de mal markeert recht voor
het merkje op de klep komt te zitten. Zet de mal
met tape vast.

13 Verwijder de stukken tape en boor de gaten op
de aangegeven plaatsen. Gebruik een ∅ 9,5
mm boor.
14 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:

•
•
•
•

Braam de gaten af en verwijder losse metaalspaanders en lakschilfers met perslucht.
Breng een laag grondlak aan. Gebruik Standox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig product.
Breng een laag deklak aan.
Breng de zinkplaatjes aan in de gaten aan de
beide uiteinden van de bagageklep. Ruim de
gaten in de plaatjes op.

9 Controleer of de afstand tussen de merkjes voor
de gaten overeenkomt met de afstand tussen de
tapeinden op de spoiler.

15 Maak de contactvlakken op de spoiler en de
bagageklep schoon met Teroson reiniger FL.

10 Neem een drevel en geef de positie van de drie
middelste boorgaten aan.

16 Modellen met achterruitwisser: Duw het
dekplaatje op de spoiler vast (maakt deel uit
van de aanvullingsset).

11 Verwijder de mal en boor de gemarkeerde gaten
uit. Gebruik een ∅ 9,5 mm boor.

17 Duw de bussen in de beide uiterste gaten vast.

12 Markeer de positie van de beide uiterste gaten
als volgt.

18 Plaats de spoiler op de bagageklep en duw de
beide uiteinden tegen de klep aan.

Plak stukken tape op de bagageklep en wel
daar waar u de beide uiterste gaten moet
boren.

19 Breng de ringen aan en schroef de spoiler vast.

•
•

•
•

Zet de spoiler in de drie middelste gaten vast
en duw de beide uiteinden van de spoiler
tegen de bagageklep aan, zodat de positie
van de gaten op de stukken tape zichtbaar
wordt.

20 Modellen met achterruitwisser: Plaats het
doorvoerrubber, de wissermotor en de wisserarm terug.
21 Breng de bekleding, de sluithandgreep en de zijdekplaten weer aan de binnenkant van de bagageklep aan.

Controleer of u een afdruk in de stukken tape
kunt zien.
Verwijder de spoiler en markeer de positie
van de gaten met een drevel.
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