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Saab 900 CV M95-, Saab 9-3 CV     
Achterspoiler

1 Spoiler (1 st.)
2 Moer (5 st.)
3 Boormal (1 st.)
4 Afdichting, rond (4 st.)
5 Afdichting, middelste steunbeen (1 st.)
6 Zinken plaatje (5 st.)
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Saab 900 CV M95-, Saab 9-3 CV

Het oppervlak van de spoiler is behandeld met
zwarte primer en daarmee klaar om te lakken.

1 Lak de spoiler in dezelfde kleur als de carrosse-
rie. Zie “Lakvoorschriften voor gegronde PUR-
RIM-kunststof” verderop in deze montagericht-
lijn.

2 Open de bagageklep.
3 Verwijder de bekleding die aan de binnenkant

van de klep zit.
4 Demonteer het hoog geplaatste remlicht.
5 Verwijder de rubberbussen. Let erop hoeveel

slagen de bussen zijn vastgedraaid.
9-3: Demonteer de rubberpluggen.

6 Knip de mal uit een breng deze aan zoals aan-
gegeven op de mal.

7 Neem een drevel en geef de positie van de bei-
de uiterste gaten aan. 

8 Boor een gat met een diameter van 8 mm op de
aangegeven punten.
900: Boor ook door de onderliggende plaat
heen.

9 900: Boor met een 16 mm boor vanaf de onder-
kant alleen door de onderste plaat heen op de
punten die u in het voorgaande punt hebt uitge-
boord.

10 Plak een stuk tape op het punt waar het middel-
ste gat moet worden aangebracht. Plaats de
spoiler op de bagageklep en duw op het midden
van de spoiler. Til de spoiler vervolgens van de
bagageklep af. De middelste schroef van de
spoiler moet vervolgens een afdruk in het stuk
tape hebben achtergelaten.

11 Boor een gat op het punt van de afdruk in de
tape.
Gebruik een boor met een diameter van 8 mm.

12 Behandel de gaten als volgt tegen corrosie:
� Braam de gaten af en ontdoe ze van even-

tueel los boorslijpsel en lakschilfers.
� Breng een laag grondlak aan. Gebruik hier-

voor Standox 1K Füllprimer of een ander
gelijkwaardig product.

� Breng een laag deklak aan.
� Breng zinktape over de gaten en duw een

schroevendraaier door de gaten om de tape
goed om de randen heen te vouwen.

N.B.
Wees voorzichtig!
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N.B.
Maak gebruik van een diepteaanslag om niet tot in
de bovenste plaat te boren.
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13 Breng de afdichtingstape op de spoiler aan en
plaats de spoiler op de bagageklep.

14 Draai de moeren vast waarmee de spoiler
vastzit.
Aanhaalmoment: 6 Nm (4.5 lbf ft)

15 Monteer de rubberplug en de rubberbussen.
Stel de bussen weer in de oorspronkelijke stand
af.
900: Rubberplug 95 50 476 (2x) moet apart wor-
den besteld.

16 Monteer het hoog geplaatste (derde) remlicht.
17 Breng de bekleding weer aan de binnenkant van

de bagageklep aan.

N.B.
Wees voorzichtig om te voorkomen dat de moeren
in de klep vallen.
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Saab 900 CV M95-, Saab 9-3 CV

Lakvoorschriften voor gegronde PUR-
RIM-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

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

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


