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1 Spoiler
2 Bricka, rund med tejp (x2)
3 Sexkantmutter med bricka (x4)
4 Zinkbricka (x4)
5 Tätningstejp (3 delar)
6 Borrmall (2 delar)
7 Gasdämpare (x2)
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Spoilern är ytbehandlad med svart primer och är
därmed förberedd för lackering.
1 Lackera spoilern i karossfärg. Se “Lackeringsföreskrifter för förprimad PUR-RIM-plast“ i denna
monteringsanvisning.
2 Bilar med bakrutetorkare: Demontera torkararmen.
3 Öppna bagageluckan.
4 Demontera klädseln på luckans insida.
5 Bilar utan bakrutetorkare: Montera en tejpbit
ovanför det högt placerade bromsljuset, mät ut
mitten på bromsljuset och gör en markering på
tejpen.
Bilar med bakrutetorkare: Demontera torkarmotorn på följande sätt:

•
•
•

•
•

7 Bilar utan bakrutetorkare: Passa in mallen på
bagagerumsluckan, så att den ligger kant i kant
med bakrutans gummilist och ovankanten på
det högt placerade bromsljuset. Passa in mallens mittmarkering mot den uppmätta mittmarkeringen på luckan. Fixera mallen med tejp.
Bilar med bakrutetorkare: Placera mallen mot
kanten på hålet för bakrutetorkarmotorn och mot
bakrutans gummilist. Fixera mallen med tejp.
8 Kontrollera att avståndet mellan hålmarkeringarna stämmer överens med pinnskruvarnas placering på spoilern.
9 Märk ut hålens läge med körnslag.

Notera
Iakttag försiktighet.

Dela torkarmotorns elanslutning.
Demontera skruvarna som håller torkarmotorn.

10 Borra ett 8 mm hål enligt markeringarna. Börja
med ett mindre borr.

Lyft bort torkarmotorn och ta vara på gummigenomföringen.

11 Rostskydda hålen enligt följande:

6 Färdigställ mallen genom att:

•

5

Klippa ut mallens ena del enligt sax nummer
1.
Tejpa ihop båda delarna. Rikta dem med hjälp
av linjerna.
Klipp ut mallen enligt sax nummer 2.

•
•
•
•

Grada hålen och avlägsna lösa spån och
färgflagor med tryckluft.
Applicera grundfärg. Använd Standox 1K
Füllprimer eller annan likvärdig produkt.
Applicera täckfärg.
Montera zinktejp över hålen och tryck ner en
mejsel så att tejpen viks ner över kanterna.
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12 Montera tätningstejpen på spoilern och passa in
spoilern på bagageluckan.
13 Montera brickorna, med tejpen mot luckan, och
muttrarna som håller spoilern.
Åtdragningsmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)
14 Bilar med bakrutetorkare: Montera torkarmotorn på följande sätt:

•
•
•

Lackeringsföreskrifter för förprimad PUR-RIMplast

•
•
•
•

Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
Spoilern är förprimad från leverantören.
Rena handskar bör användas vid hantering av
spoilern.

Passa in torkarmotorn tillsammans med gummigenomföringen.

Torktid

Montera skruvarna som håller torkarmotorn.

70 minuter vid +40°C (104°F).

Anslut torkarmotorn.

15 Montera klädseln på bagageluckans insida.
16 Byt gasfädrarna på följande sätt:

Förberedelse

•
•

VARNING
Bagageluckan måste stöttas när gasfjädrarna
demonteras.

För att uppnå bästa resultat, ska en porfyllnadsfärg appliceras.
Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slippapper 3M 1200 eller 800.

– Demontera låsclipsen i gasfädrarnas båda
ändar. Använd en flat skruvmejsel.
– Dra loss gasfjädrarna från dess fästen i bagageluckan och karossen.
– Montera satsens gasfjädrar.
17 Stäng luckan.
18 Bilar med bakrutetorkare: Montera torkararmen.
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