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1 Spoileri
2 Tiiviste
3 Sinkkiteippi (x3)
4 Porausmalli
5 Kaksipuolista teippiä
6 Ruuvi (x2)
7 Mutteri
8 Puhditusliina
9 Tiiviste V
10 Tiiviste O
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Spoileri on pintakäsitelty mustalla pohjusteella ja on
siten valmis maalattavaksi.

9 Poraa 8 mm:n reikä keskimmäisen merkinnän
mukaisesti.

1 Maalaa spoileri korin väriseksi. Katso tässä
asennusohjeessa olevaa kohtaa "Pohjustetun
PUR-RIM -muovin maalausohjeet".

Laita spoileri paikalleen ja tarkasta, että tavaratilan luukussa olevat reiät vastaavat spoilerin
kiinnityskohtia. Jos näin ei ole, reiät pitää tehdä
soikeiksi viilan avulla.

2 Avaa tavaratilan ovi.
3 Irrota suojus tavaratilan oven sisäpuolelta
ylhäältä sekä kumitulpat.

10 Ruostesuojaa porausreiät seuraavasti:

4 Irrota lisäjarruvalo.
5 Leikkaa porausmalli irti ja laita se paikalleen
mallissa olevien ohjeiden mukaisesti.
6 Merkitse reikien paikat pistepuikolla.

Vihje
Ole tarkka!
7 Poraa merkintöjen mukaisesti.
Käytä 8 mm:n poraa.
8 Merkitse keskimmäisen reiän likimääräinen
paikka suojateipillä. Laita spoileri paikalleen,
sovita ulommat ruuvit paikoilleen siten, että
spoileri kiinnittyy paikalleen. Paina keskeltä.
Nosta spoileri pois. Spoilerin keskimmäinen
ruuvi on nyt jättänyt merkinnän suojateippiin.
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Puhdista reiät ja poista irtonaiset lastut sekä
maalihiutaleet paineilmalla.
Levitä pohjamaali. Tuotteena Standox 1K
Füllprimer tai muu vastaava valmiste.
Levitä pintamaalia.
Asenna sinkkiteippi ja paina taltta reikiin
siten, että teippi kääntyy alas reikien reunojen
yli.
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11 Pyyhi puhtaaksi puhdistusliinalla spoilerin kiinnityskohtien alta ja tavaratilan ovesta kohdista, joihin spoileri asennetaan.
12 Asenna tiivisteet ja laita kaksipuolista teippiä
spoilerin keskimmäisen kiinnityskohdan alle,
katso kuvaa.

14 Asenna lisäjarruvalo sekä kumitulpat.
Kiristysmomentti 3,9 Nm (2.9 lbf ft)
15 Asenna suojus tavaratilan oven sisäpuolelle.
Sulje tavaratilan ovi.

13 Poista suojapaperi kaksipuolisesta teipistä ja
sovita spoileri oikeaan paikkaan takareunasta
alkaen.

Huomaa
On hyvin tärkeää, että spoileri asetetaan oikein
takareunasta ennen kuin teippi kiinnittyy tavaratilan oveen.
Paina spoileri kiinni etureunasta ja paina sitä
vähintään 1 minuutti spoilerin etureunasta keskimmäisen kiinnityksen kohdalta, jotta teippi saa
mahdollisuuden tarttua kunnolla. Asenna spoileria kiinnittävät ruuvit ja mutteri, muttä älä kiristä niitä vielä. Keskimmäinen mutteri voidaan
asentaa irrotetun lisäjarruvalon jättämän tilan
kautta. Kiristä ensin spoilerin keskimmäisen
kiinnityskohdan mutteri ja sitten spoilerin ulkoreunoilla olevat ruuvit.
Kiristysmomentti 6 Nm (4.5 lbf ft)
Tarkasta, että välys tavaratilan oven ja spoilerin
kiinnityskohtien välillä on tyydyttävä.
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Pohjustetun PUR-RIM -muovin
maalausohjeet

·

Spoileri pitää maalausmenettelyn ajaksi sijoittaa
siten, ettei sen muoto muutu.

·
·
·

Lämpötila ei saa ylittää arvoa +40 °C (104 °F).
Spoileri on toimittajan pohjustama.
Spoileria käsiteltäessä tulee käyttää puhtaita
käsineitä.

Kuivumisaika
70 minuuttia lämpötilassa 40 °C (104 °F).
Valmistelu

·

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pitää levittää
huokosia täyttävä pohjamaali.

·

Hio pohjamaalatut pinnat perusteellisesti. Käytä
hiomapaperia 3M 1200 tai 800.
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