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Saab 9-3 M03Achterste bumperskirt
Accessories Part No.

Group

Date

Instruction Part No.

Replaces

12 787 574
12 805 379

9:84-17

Sep 03

12 798 024

12 798 024 Oct 02
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1 Bumperskirt
2 Bout (x2)
3 Kunststof moer (x2)
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Het oppervlak van de bumperskirt is behandeld met
zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te worden.
1 Lak de bumperskirt in dezelfde kleur als de
carrosserie. Zie “Lakvoorschriften voor gegronde
PP/EPDM-kunststof” verderop in deze montagerichtlijn.

N.B.
U moet het afgeplakte gebied van de skirt niet lakken. Demonteer na het lakken eerst de rubberstrip
en daarna de afplaktape.
2 Breng de auto omhoog.
3 Draai de bouten en moeren uit de onderkant van
de bumper los.
4 Trek het onderste gedeelte van de bumper los.
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5 Model uitgerust met een trekhaak: Snijd met
een universeelmes met een haakvormig blad
een uitsparing voor de trekhaak in de bumpermantel (u kunt ook een figuurzaag gebruiken).

F980A055

10 Overhandig de montagerichtlijn aan de klant en
maak de klant attent op het volgende:

N.B.
Slepen wordt afgeraden, omdat de bumperskirt
dan beschadigd kan raken.

WAARSCHUWING
Er bestaat gevaar voor verwondingen bij het
gebruik van een zaag of mes.
Breng de uitsparing net achter de verstevigingsribben aan.
A Trekhaak, afneembaar (artikelnummer
12 786 788 of 12 798 347)
B Trekhaak, afneembaar (artikelnummer
12 786 789 of 12 798 348)
C Trekhaak, vast (artikelnummer 12 786 787)
6 Pas de geleidenok van de bumperskirt in op de
bumper en duw de haken van de skirt vast. Werk
daarbij vanuit het midden naar de zijkanten toe.
7 Controleer de pasvorm van de voorkant van de
bumperskirt ten opzichte van de randen van de
wielkuip.
8 Breng de bouten en de moeren aan.
9 Breng de auto omlaag.
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Lakvoorschriften voor gegronde
PP/EPDM-kunststof

•

Klem de bumperskirt tijdens het lakken dusdanig
vast dat deze niet vervormd raakt.

•

Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet
hoger oploopt dan +40 °C (104 °F).

•

De bumperskirt wordt gegrond aangeleverd door
de leverancier.

•

Draag bij het hanteren van de bumperskirt altijd
schone werkhandschoenen.

Droogtijd
70 minuten bij 40 °C (104 °F).
Voorbereidingen

•

Schuur de met grondlak behandelde oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met
een korrelgrootte van 1200 of 800.

Saab 9-3 M03-

