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1 Spoiler
2 Moer (x5)
3 Zinktape (x5) 
4 Afdichting (x5)
5 Afdichtstrip
6 Mal (2 delen)
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Het oppervlak van de spoiler is behandeld met grijze
primer en daarmee klaar om gelakt te worden.

1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosse-
rie. Zie “Lakvoorschriften voor gegronde ABS-
kunststof” verderop in deze montagerichtlijn.

2 Open de bagageklep.
US: Demonteer de noodopeningshandgreep.

3 Demonteer de sluithandgreep aan de binnen-
kant van de bagageklep, verwijder de tweetraps
klinknagels en haal de bekleding van de baga-
geklep.

4 US: Verwijder de bout voor het noodopenings-
mechanisme en haal het mechanisme opzij.
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5 Knip de twee delen van de mal uit, pas ze op
elkaar en zet ze met stukken tape aan elkaar
vast.

6 Pas de mal in ten opzichte van het ronde
embleem op de bagageklep en de voorste hoe-
ken van de klep. Zet de mal met tape bij het
embleem en de voorste hoeken vast.

7 Til de mal bij de emblemen op en breng stukken
tape (5 st.) aan op de punten waar u de gaten
gaat boren.

8 Pas de mal opnieuw in en zet deze met tape
vast.

9 Boor de gemarkeerde gaten uit.

Boor de gaten uit met een 2 mm boor om ze ver-
volgens te ruimen met een 5 mm en een 8 mm
boor.

10 Demonteer de mal en de stukken tape.

11 Braam de gaten op en verwijder losse spaanders
en lakschilfers. Maak het gebied schoon met
Teroson reiniger FL. Breng een laag Standox 1K
Füllprimer aan. Breng vervolgens een laag deklak
aan. Behandel de inwendige oppervlakken met
Terotex HV 400 of Mercasol 1.

12 Breng de bijgeleverde stukken zinktape op de
bagageklep aan.

N.B.
Controleer de positie van de mal en stel deze zo
nodig bij.

N.B.
Gebruik geen drevel om de positie van de gaten te
markeren.
Breng tijdens het boren geen druk aan op de
boormachine.
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13 Monteer de afdichtstrip achter de rand onder op
de spoiler, te beginnen bij de uitsparing voor het
embleem.

14 Monteer de afdichtingen op de bouten.
15 Plaats de spoiler op de bagageklep.
16 Houd de spoiler in positie en open de bagage-

klep voorzichtig.
17 Zet de spoiler eerst vast met de vijf moeren.

Haal de moeren vervolgens telkens enkele sla-
gen strakker aan in de volgorde die op de
afbeelding staan aangegeven (A, B, C, D, E),
totdat u ze met het juiste aanhaalmoment hebt
vastgezet.
Aanhaalmoment: 6 Nm (4.5 lbf ft).
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18 US: Monteer het noodopeningsmechanisme.
19 Monteer de bekleding op de binnenkant van de

bagageklep, breng de tweetraps klinknagels
aan en monteer de sluithandgreep.

20 US: Monteer de noodopeningshandgreep.
21 Klap de luiken links en rechts in de zijbekleding

van de bagageruimte omlaag.
22 Span de linker en rechter veer verder op door ze

één positie verder aan te brengen.
23 Klap de beide luiken op.
24 Sluit de bagageklep.

Informeer de klant over het gevaar voor 
beknelling.

WAARSCHUWING
Omdat de spoiler uitsteekt naast de zijkanten van
de bagageklep, bestaat er gevaar voor beknelling
tussen de spoiler en de achterspatborden van de
auto.
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Lakvoorschriften voor gegronde ABS-
kunststof
� Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet ver-

vormd 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 hante-
ren van de spoiler.

Droogtijd
70 minuten bij 40°C (104°F)

Voorbereidingen

� Schuur de met grondlak behandelde oppervlak-
ken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met
een korrelgrootte van 1200 of 800.


