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Saab 9-3 4D M03-

1 Spoiler
2 Mutter (x4)
3 Zinktejp (x4) 
4 Tätningar (x6) (2 stycken används inte vid tillbe-

hörsmontering)
5 Skavskyddstejp (x2)
6 Förstärkning
7 Dubbelhäftande tejp (x2)
8 Mall
9 Plaststyrning (x2) (används inte vid tillbehörs-

montering)
10 Skruv (x2) (används inte vid tillbehörsmonte-

ring)
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Saab 9-3 4D M03-

Spoilern är ytbehandlad med grå primer och är där-
med förberedd för lackering.

1 Lackera spoilern i karossens färg, se “Föreskrif-
ter vid lackering av förprimad ABS-plast“ i denna
monteringsanvisning.

2 Öppna bagageluckan.
US: Demontera nödöppningshandtaget.

3 Demontera stängningshandtaget på bagage-
luckans insida, demontera clipsen och demon-
tera bagageluckans klädsel.

4 US: Demontera skruven för nödöppningsmeka-
nismen och för mekanismen åt sidan.
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Saab 9-3 4D M03-

5 Ta fram mallen och klipp ut mallens delar enligt
anvisningarna.

6 Passa in den ena delen av mallen vid det runda
emblemet på bagageluckan

7 Montera tejpbitar där hålen ska borras (2 st) och
fixera mallen med tejp.

8 Passa in den andra delen, med texten “RH“ syn-
lig, vid bagageluckans bakre högra hörn.

9 Montera en tejpbit där hålet ska borras och fixe-
ra mallen med tejp.

10 Borra med ett 3 mm borr enligt malldelarnas
markeringar.

Observera
Använd inte körnare för att markera hålens läge.
Tryck inte borrmaskinen mot bagageluckan vid
borrning.
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Saab 9-3 4D M03-

11 Demontera mallen vid bagageluckans bakre
högra hörn, vänd mallen och passa in den, med
texten vänd mot bagageluckan, vid bagageluck-
ans bakre vänstra hörn.

12 Montera en tejpbit där hålet ska borras och fixe-
ra mallen med tejp.

13 Borra med ett 3 mm borr enligt malldelens mar-
kering.

14 Demontera malldelarna och tejpbitarna.
15 Borra upp hålen med ett 8 mm borr.

16 Passa in spoilern med pinnskruvarna i de borra-
de hålen och kontrollera att spoilern passar.

17 Grada hålen och avlägsna lösa spånor och färg-
flagor. Gör rent med Terosons Rengörare FL.
Applicera Standox 1K Füllprimer. Lägg på täck-
färg. Applicera hålrumsförsegling Terotex HV
400 eller Mercasol 1 på invändiga ytor.

18 Montera de medföljande zinktejpbitarna på
bagageluckan med kryssen rakt ovanför hålens
centrum.

Observera
Använd inte körnare för att markera hålets läge.
Tryck inte borrmaskinen mot bagageluckan vid
borrning.

Observera
Tryck inte borrmaskinen mot bagageluckan vid
borrning.

Notera
Vid behov kan borret föras något i sidled så att
hålen blir ovala.
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Notera
Var noggrann, så att tejpbitarna inte syns utanför
spoilern.
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19 Montera skavskyddstejpen på spoilern.

20 Montera den dubbelhäftande tejpen på spoi-
lerns ytterändar.

21 Montera tätningarna på pinnskruvarna.
22 Dra loss skyddsfilmen från de dubbelhäftande

tejpbitarna, placera spoilern på bagageluckan,
centrera den och tryck fast den.

23 Öppna försiktigt bagageluckan och kontrollera
att spoilern har fastnat.

24 Dra loss skyddsfilmen från förstärkningen, pla-
cera förstärkningen på spoilerns mittre pinn-
skruvar och äntra muttrarna.

25 Dra försiktigt muttrarna några varv åt gången till
dess att rätt åtdragningsmoment har nåtts.
Åtdragningsmoment 4 Nm (3 Ibf ft)

Observera
Tejpen ska monteras på spoilerns inre kant.

Observera
Kontrollera spoilerns placering och justera vid
behov.
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Saab 9-3 4D M03-

26 US: Montera nödöppningsmekanismen.
27 Montera klädseln på bagageluckans insida,

montera clipsen och montera stängningshand-
taget.

28 US: Montera nödöppningshandtaget.
29 Fäll ner luckan i bagageutrymmets klädsel på

både höger och vänster sida.
30 Spänn både höger och vänster fjäder ett hack.
31 Fäll upp båda luckorna.
32 Stäng bagageluckan.
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Saab 9-3 4D M03-

Föreskrifter vid lackering av förprimad
ABS-plast
• Spoilern ska under lackeringsprocessen place-

ras så att den inte deformeras.

• Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).

• Spoilern är förprimad från leverantören.

• Rena handskar bör användas vid hantering av
spoilern.

Torktid
70 minuter vid 40°C (104°F).

Förberedelse

• Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-
papper 3M 1200 eller 800.


