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Saab 900 M94- 
Achterspoiler

1 Spoiler

2 Dekplaatje

3 Zinkplaatje (2x)

4 Schroef (2x)

5 Ring (2x)

6 Afdichtring (2x)

7 Boormal

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

400 103 354 8:46-20 Jan 99 44 81 511 44 81 511 Jul 94
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Saab 900 M94-

Voorbereidende werkzaamheden

Lak de spoiler in de kleur van de carrosserie. Als u
de spoiler op een model zonder achterruitwisser
monteert, moet u ook het dekplaatje in een bijpas-
sende kleur lakken. Zie de onderstaande “Lakvoor-
schriften”.

Lakvoorschriften
Lakvoorschriften voor spuitgegoten PUR-
onderdelen die met primer voorbehandeld zijn

• Zorg dat de spoiler tijdens het lakken niet ver-
vormd raakt.

• Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet
hoger oploopt dan +45°C.

• De spoiler is bij aflevering voorbehandeld met
primer.

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

Droogtijd

70 minuten bij +40°C

Voorbereidingen

• Voor het beste resultaat moet u als grondlak een
poriënvuller aanbrengen. Gebruik daarvoor
Glassurit Por Rapid Filler 285-100

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

Opbouw van de laklaag

Effectlak op zwarte achterkant

Spuit een laag zwarte deklak (kleurcode 175) op. Na
droging moet u het zwarte gebied nog eens zorgvul-
dig langs de aangegeven lijn accentueren.

Unie deklak

• Serie 21 (uni) +20% Glassodur weekmaker
521-111

• Mengverhouding 2:1 met Glassodur harding-
smiddel 929-73

• 10% Glassodur verdunner 352-50

In twee dunne lagen opspuiten.

Deklak metallic

• Serie 54 (basismetallic) +25% Glassodur ver-
dunner 352-50

In twee dunne lagen opspuiten.

• MS-Top blanke lak 923-85

• Mengverhouding 2:1 met Glassodur harding-
smiddel 929-73

• 10% Glassodur verdunner 352-91

In twee dunne lagen opspuiten.

N.B.
Het oppervlak van de spoiler is behandeld met
zwarte primer en daarmee klaar om te lakken.
Lijm de spoiler op de bagageklep vast. Let daarbij
op de volgende tijdslimieten.

• Controleer de hardingstijd van de lijm op de
verpakking en houd er tijdens de montage
rekening mee.

• De eerste 24 uur na het vastlijmen mag er niet
sneller dan 120 km/uur met de auto worden
gereden.

• De eerste 48 uur nadat de spoiler is vastge-
lijmd mag de auto niet worden gewassen.
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1 Draai de schroeven los waarmee de onderein-
den van de zijdekplaten op de binnenkant van
de bagageklep vastzitten. Haal de dekplaten
opzij, zodat u bij de schroeven kunt komen
waarmee de bekleding op de bagageklep
vastzit.

2 Draai de schroeven uit de sluithandgreep en
verwijder de bekleding van de binnenkant van
de bagageklep.
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Saab 900 M94-

Modellen met een achterruitwisser

3 Verwijder de ruitenwisserarm.

4 Neem de elektrische aansluiting voor de wisser-
motor los.

5 Draai de schroeven los waarmee de wissermo-
tor vastzit.

6 Verwijder de wissermotor en houd het doorvoer-
rubber apart.

D980A126

5

5

3

5

4



44 81 511 5

Saab 900 M94-

7 Knip de mal voor de beide onderste gaten uit
(44 84 226).

8 Houd de mal in positie op de klep zoals aange-
geven in de figuur en geef met een viltstift aan
waar de beide gaten moeten komen.

9 Markeer de beide gaten nog eens met een dre-
vel.

10 Boor de gaten uit. Maak gebruik van een ∅ 10
mm boor.

11 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:

• Braam de gaten af en verwijder losse metaal-
spaanders en lakschilfers met perslucht.

• Breng een laag grondlak aan. Gebruik Stan-
dox 1K Füllprimer of een gelijkwaardig pro-
duct.

• Breng een laag deklak aan.

• Breng de zinkplaatjes aan in de gaten aan de
beide uiteinden van de bagageklep. Ruim de
gaten in de plaatjes op.

12 Voordat u de spoiler vastlijmt, moet u de contac-
tvlakken op de spoiler en de bagageklep van
vuil, stof en vet ontdoen.

13 Gebruik lijm op basis van polyurethaan, zoals
Gurrit-Essex Betalink 1K of een ander, gelijk-
waardig product.

14 Volg de aanwijzingen op de verpakking voor wat
de manier van opbrengen, de persoonlijke
bescherming en bescherming van het milieu
betreft.

15 Breng de lijm op de uiterste randen van de spoi-
ler aan zoals aangegeven in de figuur.

16 Breng de afdichtringen op de spoiler aan.

17 Plaats de spoiler op de bagageklep.

18 Breng de ringen aan en trek de schroeven vast
waarmee de spoiler vastzit.

19 Zet de beide uiteinden van de spoiler met tape
vast.

20 Zorg dat de spoiler stevig tegen de bagageklep
aan zit door twee gewichten van vijf kilo op de
beide uiteinden van de spoiler aan te brengen of
daar waar de spoiler niet goed genoeg tegen de
klep aan zit.

21 Verwijder een teveel aan lijm met behulp van
een spatel en een passend reinigingsmiddel.

22 Modellen zonder achterruitwisser: Duw het
dekplaatje in de spoiler vast.

23 Modellen met achterruitwisser: Plaats het
doorvoerrubber, de wissermotor en de wisser-
arm terug.

24 Breng de bekleding, de sluithandgreep en de zij-
dekplaten weer aan de binnenkant van de baga-
geklep aan.
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