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Saab 9-3 4D M03-

1 Spoiler
2 Moer (4 st.)
3 Zinktape (4 st.) 
4 Afdichtingen (6 st.) (2 daarvan worden niet

gebruikt bij montage van het accessoire)
5 Antischuurtape (2 st.)
6 Versteviging
7 Tweezijdig klevende tape (2 st.)
8 Mal
9 Kunststof geleiding (2 st.) (worden niet gebruikt

bij montage van het accessoire)
10 Bout (2 st.) (worden niet gebruikt bij montage

van het accessoire)
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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 binnenkant
van de bagageklep, verwijder de clips en haal de
bekleding van de bagageklep.

4 US: Verwijder de bout voor het noodopenings-
mechanisme en haal het mechanisme opzij.
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5 Pak de mal erbij en knip de delen van de mal uit
volgens de aanwijzingen.

6 Pas het ene deel van de mal in ten opzichte van
het ronde embleem op de bagageklep.

7 Breng stukken tape aan op de punten waar u de
gaten moet boren (2 st.) en zet de mal met tape
vast.

8 Pas het andere deel van de mal, met het
opschrift “RH”, in op de rechter achterhoek van
de bagageklep.

9 Breng een stuk tape aan op het punt waar u het
gat moet boren en zet de mal met tape vast.

10 Boor met een 3-mm-boor gaten op de punten
die de mallen markeren.

N.B.
Gebruik geen centerpunt om de positie van de
gaten te markeren.
Breng tijdens het boren geen druk aan op de
boormachine.
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11 Verwijder de mal op de rechter achterhoek van
de bagageklep, keer de mal om en pas deze in,
met het opschrift tegen de bagageklep, op de
linker achterhoek van de bagageklep.

12 Breng een stuk tape aan op het punt waar u het
gat moet boren en zet de mal met tape vast.

13 Boor met een 3-mm-boor gaten op de punten
die de mallen markeren.

14 Verwijder de maldelen en de stukken tape.
15 Ruim de gaten met een 8-mm-boor.

16 Pas de spoiler in met de tapeinden in de
geboorde gaten en controleer of de spoiler past.

17 Braam de gaten af 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 oppervlak-
ken met Terotex HV 400 of Mercasol 1.

18 Breng de bijgeleverde stukken zinktape op de
bagageklep aan met de kruisjes recht boven het
hart van de gaten.

N.B.
Gebruik geen centerpunt om de positie van het
gat aan te geven.
Breng tijdens het boren geen druk aan op de
boormachine.

N.B.
Breng tijdens het boren geen druk aan op de
boormachine.

Opmerking
Zo nodig kunt u de boor iets opzij bewegen zodat
de gaten enigszins ovaal worden.
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Opmerking
Wees zorgvuldig zodat de stukken tape niet
onder de spoiler uitsteken.
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19 Monteer de antischuurtape op de spoiler.

20 Breng de tweezijdig klevende tape op de uitein-
den van de spoiler aan.

21 Monteer de afdichtingen op de tapeinden.
22 Trek de beschermfolie van de stukken tweezijdig

klevende tape af, breng de spoiler op de bagage-
klep aan, centreer deze en duw deze aan.

23 Open de bagageklep voorzichtig om te controle-
ren of de spoiler vastzit.

24 Trek de beschermfolie van de versteviging af,
breng de versteviging op de middelste tapeinden
van de spoiler aan en draai de moeren erop.

25 Haal de moeren voorzichtig beurtelings enkele
slagen aan, totdat ze met het juiste aanhaalmo-
ment vastzitten.
Aanhaalmoment: 4 Nm (3 lbf ft)

N.B.
U moet de tape aan de binnenkant van de spoiler
aanbrengen.

N.B.
Controleer de positie van de spoiler en stel deze
zo nodig bij.
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26 US: Monteer het noodopeningsmechanisme.
27 Breng de bekleding op de binnenzijde van de

bagageklep aan, monteer de clips en bevestig
de sluithandgreep.

28 US: Monteer de noodopeningshandgreep.
29 Klap de luikjes links en rechts in de zijbekleding

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

één positie verder aan te brengen.
31 Klap de beide luikjes omhoog.
32 Sluit de bagageklep.
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Lakvoorschriften voor gegronde ABS-
kunststof
� Tijdens het lakken moet u de spoiler dusdanig

aanbrengen dat deze niet vervormd raakt.

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

� De spoiler is bij aanlevering door de leverancier
met primer voorbehandeld.

� Draag schone werkhandschoenen bij het hante-
ren van de spoiler.

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

Voorbereidingen

� Schuur de met primer behandelde vlakken zorg-
vuldig af. Gebruik het schuurpapier 3M 1200 of
800.


