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1 Spoiler
2 Täcklock
3 Zinkbricka (2x)
4 Skruv (2x)
5 Bricka (2x)
6 Tätningsbricka (2x)
7 Borrmall
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•

Lackera spoilern i karossfärg. Ska spoilern
monteras på en bil utan bakre torkare måste även
täcklocket lackeras. Se “Lackeringsföreskrifter”
nedan.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.

2EVHUYHUD
Spoilern är ytbehandlad med svart primer och är
därmed förberedd för lackering. Spoilern ska
limmas fast på bagagerumsluckan. Notera
följande tidsgränser.

•

•
•

•
•
•

Kontrollera
limmets
härdningstid
på
limförpackningen så att monteringsarbetet kan
utföras med hänsyn tagen till den angivna
tiden.
Bilen får inte köras i högre hastighet än 120
km/h de första 24 timmarna.
Bilen får inte tvättas de första 48 timmarna.
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•
•
•

Spoilern ska under lackeringsprocessen
placeras så att den inte deformeras.
Temperaturen får inte överstiga +45°C.
Spoilern är förprimad från leverantören.
Rena handskar bör användas vid hantering av
spoilern.

7RUNWLG
70 minuter vid +40°C.
)|UEHUHGHOVH

•
•

För att uppnå bästa resultat
porfyllnadsgrungfärg
appliceras.
Glassurit Por Rapid Filler 285-100.

ska en
Använd

Slipa grundmålade ytor grundligt.
slippapper 3M 1200 eller 800.

Använd

/DFNV\VWHPHWVXSSE\JJQDG
(IIHNWODFNHULQJDYVYDUWEDNNDQW
Spruta området med Kokssvart-täcklack, färgkod
175. Efter härdning ska det svarta området
markeras noggrant utefter anvisad markeringslinje.
7lFNODFNVROLG

•
•
•

Serie 21 (uni) +20% Glassodur-mjukgörare 521111.
Blandningsförhållande
härdare 929-73.

2:1

med

+25%

Glassodur-

MS-Top-klarlack 923-85.
Blandningsförhållande
härdare 929-73.

2:1

med

Glassodur-

10% Glassodur-förtunning 352-91.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.
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•

Serie 54 (basmetallic)
förtunning 352-50.

Glassodur-

10% Glassodur-förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.
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D980A125

1 Ta bort skruvarna som håller sidoavtäckningarnas nedre ändar på bagagerumsluckans
insida. Vik ut avtäckningarna så att skruvarna
som håller klädseln på bagagerumsluckans
insida blir åtkommliga.
2 Skruva bort stängningshandtaget och ta bort
klädseln på bagagerumsluckans insida.
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%LODUPHGEDNUHWRUNDUH
3 Ta bort torkararmen.
4 Dela torkarmotorns elanslutning.
5 Ta bort skruvarna som håller torkarmotorn.
6 Lyft bort motorn och ta vara på gummigenomföringen.
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D980A127

7 Klipp ut mallen för de båda nedre hålen (44 84
226).
8 Passa in mallen på plats enligt illustrationen på
mallen och märk ut hålens läge med en tuschpenna.
9 Märk ut hålens läge med en körnare.
10 Borra hål enligt markeringarna. Använd ett ∅ 10
mm borr.
11 Rostskydda borrhålen enligt följande:

•
•
•
•

Grada hålen och avlägsna lösa spån och
färgflagor med tryckluft.
Applicera grundfärg. Använd Standox 1K
Fullprimer eller annan likvärdig produkt.

20 Säkerställ en god anliggning mot bagagerumsluckan genom att placera två femkilos tyngder
på spoilerns ytterändar eller där anliggningen är
bristfällig.
21 Avlägsna överflödigt lim med hjälp av en spatel
och lämpligt rengöringsmedel.
22 %LODUXWDQEDNUHWRUNDUHTryck fast täcklocket
i spoilern.
23 %LODUPHGEDNUHWRUNDUH Sätt tillbaka gummigenomföringen, torkarmotorn och torkararmen.
24 Sätt tillbaka klädseln, stängningshandtaget och
sidoavtäckningarna på bagagerumsluckans
insida.

Applicera täckfärg.
Sätt zinkbrickor på plats vid hålen på
bagagerumsluckans utsida. Vidga hålen i
brickorna.

12 Innan limningen ska anliggningsytorna göras
rena från smuts, damm och fett.
13 Använd lim av polyuretantyp, exempelvis GurritEssex Betalink 1K eller annat likvärdigt lim.
14 Följ nogrannt limförpackningens anvisning vad
gäller applicering, skydds- och miljöhantering.
15 Applicera lim på spoilerns ytterkanter som
bilden visar.
16 Sätt tätningsbrickorna på plats på spoilern.
17 Sätt spoilern på plats på bagagerumsluckan.
18 Sätt brickorna på plats och dra fast skruvarna
som håller spoilern.
19 Fixera spoilern ändar med tejp.
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