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1 Spoiler

2 Mutter (3x)

3 Bricka, 50 mm (3x)

4 Bussning med tätning (2x)

5 Zinkbricka (5x)

6 Borrmall

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces
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)|UEHUHGDQGH�DUEHWH
Lackera spoilern om den inte ska vara svart. Ska
spoilern monteras på en bil utan bakre torkare
måste även täcklocket lackeras. Se
“Lackeringsföreskrifter” nedan.

/DFNHULQJVI|UHVNULIWHU
/DFNHULQJVDQYLVQLQJ� DY� I|USULPDG� 385�5,0�
SODVW

• Spoilern ska under lackeringsprocessen
placeras så att den inte deformeras.

• Temperaturen får inte överstiga +45°C.

• Spoilern är förprimad från leverantören.

• Rena handskar bör användas vid hantering av
spoilern.

7RUNWLG

70 minuter vid +40°C.

)|UEHUHGHOVH

• För att uppnå bästa resultat ska en porfyllnads-
grundfärg appliceras. Använd Glassurit Por
Rapid Filler 285-100.

• Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd
slippapper 3M 1200 eller 800.

/DFNV\VWHPHWV�XSSE\JJQDG

7lFNODFN�VROLG

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

• Blandningsförhållande 2:1 med Glassodur-
härdare 929-73.

• 10% Glassodur-förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.

7lFNODFN�PHWDOOLF

• Serie 54 (basmetallic) +25% Glassodur-
förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.

• MS-Top-klarlack 923-85.

• Blandningsförhållande 2:1 med Glassodur-
härdare 929-73.

• 10% Glassodur-förtunning 352-91.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.

2EVHUYHUD
Spoilern är ytbehandlad med svart primer och är
därmed förberedd för lackering. Primern är
dessutom godkänd som ytlack. Ska spoilern vara
svart behövs därför ingen ytterligare lackering
göras.
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1 Ta bort skruvarna som håller sidoavtäckning-
arnas nedre ändar på bagagerumsluckans
insida. Vik ut avtäckningarna så att skruvarna
som håller klädseln på bagagerumsluckans
insida blir åtkommliga.

2 Skruva bort stängningshandtaget och ta bort
klädseln på bagagerumsluckans insida.
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%LODU�PHG�EDNUH�WRUNDUH

3 Ta bort torkararmen.

4 Dela torkarmotorns elanslutning.

5 Ta bort skruvarna som håller torkarmotorn.

6 Lyft bort motorn och ta vara på gummigenom-
föringen.
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7 6DDE����: Mät ut mitten på det högt placerade
bromsljuset och gör en markering i ovankant.

6DDE����: Mät ut mitten av emblemet och gör en
markering i ovankant.

8 Passa in mallen (44 84 218) på bagagerums-
luckan så att den ligger kant i kant med bakru-
tans inkapsling och ovankanten på det högt
placerade bromsljuset alt. emblemet. Passa in
mallens mittmarkering mot den uppmätta mitt-
markeringen på luckan. Fixera mallen med tejp.

9 Kontrollera att avståndet mellan hålmarkerin-
garna stämmer överens med pinnskruvarnas
placering på spoilern.

10 Markera de tre mittersta borrhålens läge med
körnare.

11 Ta bort mallen och borra hål enligt markeringar-
na. Använd ett ∅ 9,5 µµ βορρ.

12 Markera lägena för de båda yttre hålen enligt
följande:

• Sätt tejpbitar på plats på bagagerumsluckan
där de yttre hålen ska borras.

• Sätt spoilern på plats i de tre mittersta hålen
och tryck till i ytterändarna så att läget för
hålen märks ut på tejpbitarna.

• Kontrollera att det blivit avtryck på tejpbitarna.

• Ta bort spoilern och markera hålens läge med
en körnare.

13 Ta bort tejpbitarna och borra hål enligt markerin-
garna. Använd ett ∅ 9,5 µµ βορρ.

14 Rostskydda borrhålen enligt följande:

• Grada hålen och avlägsna lösa spån och
färgflagor med tryckluft.

• Applicera grundfärg. Använd Standox 1K
Fullprimer eller annan likvärdig produkt.

• Applicera täckfärg.

• Sätt zinkbrickor på plats vid hålen på
bagagerumsluckans utsida. Vidga hålen i
brickorna.

15 Gör rent anliggningsytorna på spoilern och
bagagerumsluckan med Terosons rengörare
FL.

16 %LODU�XWDQ�EDNUH�WRUNDUH��7U\FN�IDVW�WlFNORFN�
HW�L�VSRLOHUQ��L�WLOOlJJVVDWV��

17 Tryck fast bussningarna i de båda yttre hålen.

18 Sätt spoilern på plats och tryck fast den i ytter-
kanterna.

19 Sätt brickorna på plats och skruva fast spoilern.

20 %LODU�PHG�EDNUH�WRUNDUH� Sätt tillbaka gummi-
genomföringen, torkarmotorn och torkararmen.

21 Sätt tillbaka klädseln, stängningshandtaget och
sidoavtäckningarna på bagagerumsluckans
insida.
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