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1 Spoiler
2 Afdichting
3 Zinktape (3x)
4 Boormal
5 Tweezijdig klevende tape
6 Schroef (2x)
7 Moer
8 Reinigingsdoek
9 Afdichting L
10 Afdichting R
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Het oppervlak van de spoiler is behandeld met
zwarte primer en daarmee klaar om gelakt te
worden.

9 Boor een gat met een 8 mm op het punt van de
afdruk in de tape.
Breng de spoiler op de bagageklep aan en controleer of de gaten in de klep overeenkomen met
de positie van de bevestigingen van de spoiler.
Als dat niet helemaal het geval is, moet u de
gaten ovaal maken met een vijl.

1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosserie. Zie Lakvoorschriften voor gegronde
PUR-RIM-kunststof verderop in deze montagerichtlijn.

10 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:

2 Open de bagageklep.
3 Demonteer de dekplaat die boven aan de binnenkant van de bagageklep is aangebracht
evenals de rubberpluggen.

·
·

4 Demonteer het hoog geplaatste remlicht.
5 Knip de boormal uit en breng deze in positie
zoals aangegeven in de instructies.
6 Neem een drevel en geef de positie van de
beide uiterste gaten aan.

Opmerking
Wees voorzichtig!
7 Boor de gemarkeerde gaten uit.
Gebruik een 8 mm boor.
8 Plak een stuk tape op het punt waar het middelste gat moet worden aangebracht. Plaats de
spoiler op de bagageklep, breng de schroeven
aan zodat de spoiler in positie komt. Duw op het
midden van de spoiler. Til de spoiler vervolgens
van de bagageklep af. De middelste schroef van
de spoiler moet een afdruk in het stuk tape hebben achtergelaten.
Saab 9-5 5D

·
·

Braam de gaten af en verwijder losse metaalspaanders en lakschilfers met perslucht.
Breng een laag primer aan. Gebruik hiervoor
Standox 1K Füllprimer of een ander gelijkwaardig product.
Breng een laag deklak aan.
Monteer de zinktape en steek een schroevendraaier in de gaten om de tape over de
randen van de gaten te vouwen.
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Aanhaalmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)

11 Veeg het gebied onder de bevestigingen van de
spoiler en de contactvlakken op de bagageklep
met de speciale reinigingsdoek schoon.
12 Monteer de afdichtingen en plak de tweezijdig
klevende tape onder de middelste bevestiging
van de spoiler, zie de figuur.
13 Verwijder de beschermende folie van het stuk
tape en breng de spoiler in positie op de bagageklep aan. Begin met de achterkant van de
spoiler.

Controleer of de speling tussen de bagageklep
en de bevestigingen van de spoiler niet te
groot is.
14 Monteer het hoog geplaatste remlicht en de
rubberpluggen.
Aanhaalmoment 3,9 Nm (2.9 lbf ft)
15 Monteer de afdekking die boven aan de binnenkant van de bagageklep zit. Sluit de bagageklep.

N.B.
Het is van groot belang dat u de achterkant in de
juiste positie brengt, voordat de tape zich aan de
bagageklep vasthecht.
Breng druk aan op de voorkant van de spoiler
en oefen minstens 1 minuut lang druk uit op de
voorkant van de middelste bevestiging om te
zorgen dat de tape zich goed aan de klep kan
hechten. Breng de schroeven aan en draai de
moer aan waarmee de spoiler vastzit. Draai de
schroeven en de moer echter nog niet helemaal
vast. U kunt de middelste moer aanbrengen via
de ruimte die ontstaat, wanneer u het hoog
geplaatste remlicht verwijdert. Draai eerst de
moer op de middelste bevestiging vast, voordat
u de schroeven aan de beide uiteinden van de
spoiler aanhaalt.
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Lakvoorschriften voor gegronde
PUR-RIM-kunststof

·

Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet vervormd raakt.

·

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

·

De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met
primer.

·

Draag schone werkhandschoenen bij het hanteren van de spoiler.

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

·

Voor het beste resultaat moet u een poriënvuller
aanbrengen.

·

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