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Saab 9-5 4D 
Achterspoiler

1 Spoiler

2 Moer (5 st.)

3 Zinkplaatje (5 st.)

4 Mal

5 Afdichtingen

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 106 217 8:46-26 Nov 98 46 77 233 46 77 233 Jul 97
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1 Open de bagageklep en verwijder de bekleding
van de bagageklep.

2 Linkerzijde: Knip de mal uit. Houd de mal in
positie op de linkerzijde van de bagageklep en
plak de mal met tape vast.

3 Geef met een drevel de positie van de gaten
aan en boor de gaten op met een boor van 9
mm.

4 Rechterzijde: Houd de mal in positie op de
rechterzijde van de bagageklep en plak de mal
met tape vast.

5 Geef met een drevel de positie van de gaten
aan en boor de gaten op met een boor van 9
mm.

6 Plak een stuk tape in het midden van de baga-
geklep en vouw het over het embleem omhoog.

7 Breng de tweezijdig klevende afdichtingen op
het midden van de spoiler aan om de positie van
het centrale gat te bepalen.

8 Breng de spoiler zodanig op de klep aan dat de
spoiler in positie zit ten opzichte van de beide
uiterste gaten. Duw lichtjes op het midden van
de spoiler om een afdruk voor het centrale gat in
de tape te verkrijgen.

9 Verwijder de spoiler en boor het centrale gat op
met een 7 mm boor.

10 Haal de tape van de bagageklep af.

11 Braam de gaten op en verwijder losse spaan-
ders en lakschilfers. Maak het gebied schoon
met Teroson reiniger FL. Breng een laag Stan-
dox 1K Füllprimer aan. Breng vervolgens een
laag deklak aan. Behandel de inwendige opper-
vlakken met Terotex HV 400 of Mercasol 1.

12 Breng de plaatjes in de gaten aan.

13 Verwijder de beschermde folie van de tape die
op de steunen van de spoiler zit.

14 Plaats de spoiler zodanig op de bagageklep dat
deze in de gaten past.

15 Laat de spoiler in positie zitten, terwijl u voor-
zichtig de bagageklep opent.

16 Trek de spoiler vast met de vijf moeren.

Aanhaalmoment: 6 Nm (4.5 lbf ft).

17 Verwijder eventuele boorspaanders met een
stofzuiger.

18 Monteer de bekleding op de bagageklep.

N.B.
De bekleding van de bagageklep is met speciale
3-trapsnagels bevestigd. Duw de centrale pen van
de nagel iets in om de complete nagel te kunnen
verwijderen.

Opmerking
Vang de boorspaanders aan de onderzijde op
met behulp van een magneet.

Opmerking
Vang de boorspaanders aan de onderzijde op
met behulp van een magneet.
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Lakvoorschriften

Lakvoorschriften voor spuitgegoten PUR-
onderdelen die met primer voorbehandeld zijn

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 pri-
mer.

Draag schone werkhandschoenen bij het hanteren
van de spoiler.

Droogtijd

70 minuten bij +40°C (104°F)

Voorbereidingen

Voor het beste resultaat moet u als grondlak een
poriënvuller aanbrengen.

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


