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Saab 9-5 4D
Bakre spoiler

1 Spoiler

2 Mutter (5st)

3 Zinkbricka (5 st)

4 Mall

5 Tätningar

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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Saab 9-5 4D

1 Öppna bagageluckan och ta bort bagageluck-
ans klädsel.

2 Vänster: Klipp ut mallen. Passa in mallen på
bagageluckans vänstra sida och tejpa fast den.

3 Markera hålen med en körnare och borra med
ett 9 mm borr.

4 Höger: Passa in mallen på bagageluckans
högra sida och tejpa fast den.

5 Markera hålen med en körnare och borr med ett
9 mm borr.

6 Sätt tejp på mitten av bagageluckan, över
emblemet och upp på luckan.

7 Montera de dubbelhäftande tätningarna på
spoilerns mitt, för att lokalisera centrumhålets
läge.

8 Placera spoilern så att den passar i de yttre
hålen. Tryck lätt på spoilerns mitt, för att lokalis-
era centrumhålets läge.

9 Ta bort spoilern och borra hålet med ett 7 mm
borr.

10 Ta bort tejpen från bagageluckan.

11 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.

12 Lägg på brickorna över hålen.

13 Ta bort skyddspappret över tejpen under varje
fäste på spoilern.

14 Placera spoilern så att den passar i hålen.

15 Låt spoilern hänga kvar och öppna försiktigt
bagageluckan.

16 Dra fast spoilern med de fem muttrarna.

Åtdragningsmoment 6 Nm (4.5 Ibf ft)

17 Avlägsna eventuella borrspån med en
dammsugare.

18 Montera bagageluckans klädsel.

Observera
Bagageluckans klädsel är monterad med 3-
stegsnitar. Tryck försiktigt in nitens centrumdel
något och dra sedan ut hela niten.

Notera
Fånga upp borrspånen på undersidan med en
magnet.

Notera
Fånga upp borrspånen på undersidan med en
magnet.
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Lackeringsföreskrifter

Lackeringsanvisning av förprimad PUR-RIM-
plast
• Spoilern ska under lackeringsprocessen plac-

eras 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
• För att uppnå bästa resultat, ska en por-

fyllnadsgrundfärg appliceras.
• Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-

papper 3M 1200 eller 800.


