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Rostskyddsbehandling medelst dimsprutning.
För verkstäder som änskar komplettera rostskyddet på 144 genom dimsprutning lämnar vi här detaljerade anvisningar.
Före rostskyddsbehandlingen skall respektive ytor rengöras och samtl iga dräneringshåi i dörrar och bottensvällare rensas från smuts. Vagnens plåttemperatur får ej un0

derstiga +10 C och bilen skall vara torr.
Rostskyddsvätska från välrekommenderad tillverkare skall användas, två kvaliteter, ett ljusare och tunnare medel fär slutna sektioner och hålrum samt ett tjockare medel skall användas på utvändiga detaljer samt underrede. Åtgång för komplett
rostskyddsbehandling ca 4-5 liter.
Rostskyddsvätskan anbringas med tryckluftsdriven fjäderspruta (fotogenspruta) med
förlängningsrör samt l meter slang. Munstyckets ytterdiameter bär vora mindre än
20 mm och fär slutna sektioner bör det vara dimbildande. Lufttrycket bBr vara ca
2
7 kp/cm . På yttre karossdeta Ijer kan det vara lämpl igt att rostskyddsvätskan anbringas med pensel.
Vid rostskyddsbehandling bBr vagnens dörrar vara Bppna samt därrfBnster upphissade. I balkar under golvplåten kan munstycksslangen ej införas i befintliga hål utan
behandlingen tillgårså ' atf sprutningen påbörjas i ett av hålen och får fortgå så
lönge att det droppar vätska från bredvidliggande hål. Använd reducerat tryck i
dörrar 'och där man kan vänta att dimman kan nå insidan av klädseln och orsaka
fläckar.
Lackytor som blivit nedstänkta av rostskyddsvätskan rengöres lämpligen efter någon torktid med lacknafta. Glasrutor rengöres med thinner. Slutligen tvättas bilen
noga.
l.

BOTTENSVÄLLARE OCH A-STOLPE

Pane I på A-stolpens insida demonteras.
Bottensvällaren kan sprutas från hål (032) i gavel, se bild 2, (fremför bakre hjulhus) ti II A-stolpe där sprutn ing påbörjas varefter slangen drages långsamt bakåt under det att sprutn ing pågår. (Rostskyddsbehandl ing enl igt 2 kan utföras samtidigt).
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A-stolpens insida behandlas (se bild l) speciellt naggrant vid bottensvällarens anslutning.
Genom hål (betecknot pos 1) behandlas torpedsida, yttre och inre där munstycket färes
uppåt mot vindrutestolpen samt ner till bottensvällaren. (Behandling enligt punkt 4 bär
utfäras samtidigt).
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Bi Id l
A-stolpe och bottensvällare

2.

Bild 2
C-stolpe

C-STOLPE

Klädse l i bagagerum, dvs. paneler vid vänster respektive häger bakskärm demonteras .
Från bagageutrymmet mellan bakskärm och hjulbas (se snitt på bild 2) infäres munstycket
så långt framåt och nedåt som mö jligt varvid sprutning påbörjas, därefter drages slangen
sakta uppåt under det sprutning pågår. Behandlingen skall utföras på hela längden av
skärmkanten från bottensvällare ti II reservhjulsbaljan.
I gavel för bottensvällare (framför bakre hjulhus) införes munstycket och föres så långt
upp i C-stolpen som möjligt varvid behandling utföres, se pos. 2 bild 2.
3.

BAKRE SITSRESARE OCH RAMPARTI BAKRE

Gummimattor , dyna för baksäte samt slang för defroster ti II bakfönster avlögsnas.
Genom hål för defrosterslang behandlas utrymmet, vilket begränsas av sitsresare och bakre sidobalk. Således skall slangen föras så långt bakåt i sidobalken som möjligt där behandlingen påbörjas varefter slcJngen långsamt drages bakåt under det sprutning pågår.
Slangen sticks in genom samma hål men föres nu å t vänster och höger sida så hela utrymmet blir behandlat. Genom hål övre för defrosterslangen (över bakaxeln) behandlas
mellersta delen av sidobalken på samma sätt sam frömre del av bakre sidobalk. Bakre delen av sidobalken behandlas genom hål beteckning 3när befintlig gummiplugg demonterats.
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Bi Id 3. Ramparti
I bakre tvärbalk och sidobalk finnes hål betecknade 3, i dessa kan ej munstycksslangen
införas utan munstycket tryckes mot hålen i balken. Sprutningen börjas i ett av hålen
och fortsätter tills det droppar från andra hålet.
Främre sidobalk och främre tvärbalk behandlas på samma sätt som bakre genom hål beteckning 4.
Hålen med beteckning 4 pluggas ej. OBS. hål med beteckning 3 skall pluggas eftersom
där kan uppstå drag in i karossen.

Bi Id 4.
4.

Friskluftsintag och motorrum

FRISKLUFTSINTAGET

Mellanbräda äverdel har två hål (beteckning 5 bild 4) där befintlig gummiplugg demonteras.
I desso hål kan inte munstycksslangen införas utan munstycket tryckes mot hålen i balken. Sprutningen börjas i ett ov hålen och fortsätter tills det droppar eller ryker från

andra hålet. (035. Gallret för luftintaget skall vara övertäckt vid denna aperatian).
Hålen skall pluggas.
Genam denna åtgärd erhålles tillfredsställande behandling på främre delen avmellanbröda, överdel. Övriga detaljer är galvaniserade. Utrymmet sam här behandlats har
förbindelse med tarpedsida ach battensvällare ach bör utföras i samband med behandI ing under 1.
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Bild 5.

5.

Dörr

DÖRRAR

Knapp för innerhandtag ach plastkåpa i innerpanel demanteras. Alternativt kan hål
barras i dörrens bakre gavel, se pos 6 bild 5.
Genom ovanstående hål behandlas dörrens nederdel.dvs.falsen mellan ytter- och innerdörr samt främre och bakre gavel. Reducerat tryck rekommenderas och undvik att
behandla gl idställen fär rör! iga de lar.
6.

FRAMSKÄRMAR

Prydnadslist för grill i framkant framskärm demonteras. Främre övre hörn rensas från
underredsmassa och tätningsmaterial.
Rostskyddsvätska (tunnflytande) sprutas in

Övre främre hörn varefter underredsmassa

noggrant anbringas.
7.

UTRYMME MELLAN FRAMSKÄRM:NS BAKRE DEL OCH A-STOLPE

I nedre ' de len av ul-rymmet me lian framskärm, dörr och dörrstalpe samt me lian nedre
del av framdörrens bakkant och dörrstolpe är det sannolikt att fuktbemängd smuts så
småningam samlas. Det är lämpligt att rostskyddsbehandla dessa utrymmen med rost-

skyddsvätska avsedd för utvändiga detaljer.
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UNDERREDSBEHANDLII',G

Undersidan av golvplåten och skärmar skall omsorgsfullt rengäras och befrias från iäsa
flagor a v underredsmassa. Speciell kO:1troll av e ventuella släppor. Vid galvplåtens
anslutning till bottensvällaren samt plåtskar'lar till bakre golvpl å ten (vid bakre damkraftsfästet) skall underredsmassan kontrolleras . Efter ovanstående rengöring skall ny
underredsmassa anbringas alternativt rostskyddsvätska (för utvändiga detaljer), där
galvplåten ej är utsatt för stensprut.

9.

MOTORRUM

Förstärkningar med beteckning a och b behandlas genom befintliga hål märkta 7,
bild 4.

JO.

ÖVRIGT

Utvändiga prydnadslister samt tröskelplåtar bör demonteras minst en gång om året och
på dess anliggningsyta behandlas med rostskyddsvätska. Tillse att tätningsmedlet är
intakt vid montering (även insida vid bagagerum). Bakre nedre plåten mellan reservhjulsboljorna skall behandlas med rostskyddsvätska (tunn kvalitet) och underredsmassa.
Pens li ng av rastskyddsvätska skarv mellan bakskärm och rese rvh jul sba lja.

