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D980A137

1 Spoiler (1 st)
2 Clips (10 st)
3 Skruv (2 st)
4 Clips (2 st)
5 Monteringsanvisning
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1cm

6b

D980A138

Spoilern är ytbehandlad med primer och är därmed
förberedd för lackering.
1 Lackera
spoilern
i
karossfärg.
Se
“Lackeringsföreskrifter för förprimad PP/EPDMplast“ i denna monteringsanvisning.
2 Placera bilen på en lyft och hissa upp den.
3 Demontera luftsköldarna.
4 Tvätta stötfångarens nedre del för att underlätta
lokaliseringen av markeringarna. Markeringarna
består av små gjutvårtor.
5 Maskera stötfångarens lackerade del, ovanför
markeringarna, med maskeringstejp.
6 Skär ut de 10 hålen som spoilerns plasttungor
ska passas in i, enligt följande:
a Lokalisera markeringarna.
b Sätt
spetsen
på
specialkniven,
specialverktyg art. nr. (16) 82 93 227, mitt
mellan markeringarna, med den flata delen
av verktyget uppåt.
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c Skär ut hålets övre del genom att trycka in
specialkniven till dess piggen har lämnat en
markering.

Observera
Iakttag försiktighet!
Specialkniven ska tryckas in helt horisontellt och
vinkelrätt mot stötfångarhöljet.
d Vänd på kniven och sätt spetsen i
markeringen som lämnats av piggen. Skär
ut hålets underdel.
7 Skär bort ca 1 cm av stötfångaren bakre
underkant, se bild, på bägge sidor. Var noga
med att den övre kanten skärs bort ordentligt.
Detta görs för att lämna utrymme till spoilern.
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8 Lyft spoilern på plats.
9 Mät ut rätt lokalisering av skruvarna genom att
mäta på spoilern, vid skruvfästet.
10 Gör hål med hjälp av en syl på det beräknade
ställena.
11 Montera clipsen på spoilern. Montera skruvarna
från hjulhuset.
12 Montera clips på spoilerns 10 plasttungor.
13 Montera luftsköldarna.
14 Ta bort maskeringstejpen och sänk bilen.
Lackeringsföreskrifter för förprimad PP/EPDMplast

•

Spoilern ska under lackeringsprocessen
placeras så att den inte deformeras.

•

För att inte deformera spoilern får
temperaturen överstiga +70°C (158°F).

•
•

Spoilern är förprimad från leverantören.

inte

Rena handskar bör användas vid hantering av
spoilern.
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