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Reparation av plastlucka • 

Anvisningar ges för två olika typer av skador som kon uppstå på en plastlucko, en för hål 

i plastlaminatet samt en för reparation ov fogen mellan inner- och ytterskalet • 

För reparation av plastluckan finns en sots, detoljnummer 282392-0, med följande inne

håll : 

0,5 kg plast, mörkt D 

0,05 kg katalysator, märkt E 

0,3 
2 

glasfiberväv m 

0,3 
2 

glasfibermotta m 

Plasten blondos noggront omedelbort innon den ska användas enligt receptet: 

100 viktsdelar plast och 3-10 viktsdelar katalysator. 

o 
Plastens hä rdningstid är minst 2 timmar vid 20 C och efter ca ett dygn uppnås nästan full 

o 
hållfasthet. Härdningen kan påskyndas genom uppvärmning, dock ej högre än 50 C . 

Plast som börjat hårdna och har uppnått gelatineringsstadiet får ej användas, då den inte 

har möjlighet att väta glasfiberväven. 

För att erhålla samma hållfasthet i reparationen, som i det övriga materialet i luckan, får 
o 

temperaturen i arbetslokalen ej vara lägre än + 15 C. 

De i plasten ingående komponenterna är skadliga för huden, varför hudkontakt bör und

vikas. Vid stänk i öga, sköl j med rent vatten och kontakta läkare. Munskydd bör använ

das vid sl i pning av glasfiberarmerad plast. 

l. Ta bort söndertrasat mater ial och jämna till hålets kanter med en kniv. 
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2. Slipa ner plasten från hålets kant och ca la cm utåt, så att en jämn uttunning er-

hålls (bild l) . 

3. Vaxa en plåt, masonitskiva eller likna nde , något stärre än hålet, och ?Iacera den 

som mothåll på baksidan av reparationsstället, enligt bild l. 

D 

A 

Bild 

A = ca Hill cm 
B = Baklucka 

C. Vaxad sk iva 
D. Träkloss 

VOLVO 
111234 

4. Klipp ut en bit glasfiberväv, något stärre än hålet och p la cera den däröver . 

5. Blanda plast och katalysator enligt tidigare anvisning. 

6. Pensla väven rikligt med plast. 

7. Klipp till en bit glasfibermalta någotstörre än väven och placera den över hålet . 

Stäppla med pensel så alt maltans fibre r blir genomdränkta med plast. Klipp till 

ytterl igare en bit matta, något större än den färra, och plasta även denna . Fort

sätt med gradvis större bitar glasfibermatta tills rätt tjocklek på reparat ionen er-

hålls (bild 2). 

8. När plasten härdats renslipas och plastspacklas reparat ionen . 

Bild 2 

A. Glasfiberväv 

B. Glasfibermatta 



I Grupp 

VOLVO 83 

l. För att löttare kamma åt fogytorna är det lämpligt att spänna isär skalen med trä

klossar eller liknande (bi Id 3). 

2. Renslipa fogytorna . Såga med ett bågfilsblad i sprickans ytterändar fär att ge ut

rymme åt reparationsmateria let (bi Id 3). 

3. Klipp 5 cm breda remsor av glasfibermatta motsvarande sprickans längd. 

Bild 3 

4. Blanda plast och katalysator enligt tidigare anvisning. 

5. Pensla sprickans fogytor med plast. 

VOLVO 
111236 

6. Dränk in ca 2 cm bredd av glasfiberremsornas ena långsida, med plast. 

7. Placera in de plastade remsorna i fogen, och se till att materialet även kommer 

längst ut i ändarna av sprickan. Den oplastade kanten av remsorna används till 

att hålla i vid inplaceringen (bild 4). 

Bild 4 

VOLVO 
111237 
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8. Lägg ihop fogytorna och pressa ihop dem med hjälp av träribbor och skruvtvingar 

eller svets tänger (bild 5). Avståndet mellan tvingarna bär vara ca 5 cm. 

9. När plasten härdats, klipps den överflödiga glasfibermattan bort och därefter sli

pas konten . 

Bi Id 5 . 

VOLVO 
111238 


