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Bakruta och list, byte 

Nyheter 1990 

Bakruta, byte 240 j-dörrars 
Limmad med butyltejp 

Värmning av butyltejp 

240 5-dörrars 

1990 

Sida l av 5 

Byte av gummilist 
runt rutan, sid 5 

Den nya rutan är limmad med butyltejp. Eftersom vi inte 
har någon fixtur som passar till denna ruta, måste butyl
tejpen istället värmas upp. Rutan kan då pressas på plats 
med handkraft. 

Det finns två sätt att värma tejpen: 

l. Värmeskåp. Ca 10 minuter i 500 C. Lägg in tejpen när 
arbetet påbörjas. 

2. Varmluftspruta. Värm efter rutan har satts på plats. Se 
vidare i metodbeskrivning. 

Borttagning 

Ta bort kåpan över Lossa lamparmaturen från Ta bort fästet för 
bromsljuset genom att bilen genom att lyfta lampan. Använd torx 
trycka in spärrarna på spärren och dra rakt ut. TX 25. 
kåpans sidor. Låt den hänga i ledning-

arna. 
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SM 24-0 P8-84-- 20 l Sida 2 

T a bort panelerna på insidan 

Dra rakt ut parallellt med rutan. 

Lossa elled~ingarna till elbakrutan 

Lossa klädselpanelen i ytterkanterna. 
Platt, vitt kontaktstycke på vänstersidan, 
skruv för stomanslutning på högersidan. 

Dra ut ledningarna med gummigenomföringar • 
Gummigenomföringarna ska flyttas över till 
den nya rutan. 

Vik ut vikblecken 

Två i överkant och två i underkant av rutan. 

Vik ut torkararmen 

( 
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VOLVO 
Datum 
Sept. 89 

Produkt Avd Grupp Nr Sida 
P 8 84 201 av 

Om rutan är söndrig: 

Använd handskar, rensa bort gammal butyl
tejp från bakluckan. Dammsug från glassplit
ter. 

Om rutan är hel: 

Två personer behövs när rutan lyfts ut. 
En person ska sitta inne i bilen, luckan ska 
vara stängd. Pressa försiktigt ut rutan med 
båda fötterna. 
Den person som står utanför skär av butyl
tejpen när den sträckts ut. (Går lättare med 
fuktig kniv.) 

Lyft bort rutan och lägg den på ett glasstativ 
om den ska användas igen. 

Rensa bort gammal butyltejp från rutan och 
baklucksn. 

Ditsättning 

Tvätta rutkanten och anliggningsytan på bak,;.. 
luckan med aceton eller T -spr it. 

Stryk primer på rutkanten och anliggnings
ytan på bakluckan 

Låt torka ca 10 minuter. 

Sätt dit två stöd för rutans underkant på 
bakluckan 

Placera st öden ca 300 mm från hörnen . 

3 
5 



SM 240 P8-84-20 l Sida 4 

-- -------------

Sätt dit butyltejpen på bakluckans anliggnings
yta 

Om den har värmts i värmeskåp bör rutan 
sättas på plats omgående - tejpen kallnar 
snabbt! 
Om tejpen ska värmas med varmluftsspruta 
ska . detta göras när rutan väl sitter på plats. 

Två personer: sätt dit rutan 

Det går lättast om bakluckan är halvöppen, då 
kan man hålla en hand på insidan och den 
andra på utsidan. 

Pressa fast rutan 

Rutan ska ligga flush med bakluckans utsida. 

Om butyltejpen inte redan värmts i värme
skåp, ska den värmas nu med varmluftsspruta. 
Rikta luftströmmen mot rutan strax innanför 
gummilisten. Tryck sedan in rutan på plats. 

Vik in vikblecken över rutan 

För in och anslut ledningarna, sätt fast gum
migeno m f ör ingarna. 
(Ledningarna ska gå genom hålet närmast 
rutan.) 

Tryck fast klädselpanelen. 

Sätt dit panelerna och bromslampan 

Se till att de sitter fast . ordentligt och inte 
skramlar, samt att bromsljuset och elupp
värmningen fungerar. 



VOLVO Datum Produkt Avd Grupp Nr Sida 

Sept. 89 P 8 84 201 av 

Gummilist runt bakruta, byte 240 5-dörrars 

Borttagning 

Görs genom att helt enkelt dra listen rakt ut. 

Ditsättning 

Applicera tvållösning eller glidspray i spåret 
runt rutan. 

Listen kan tryckas fast med fingarna. 

Börja med att sätta dit skarven mitt i neder
kant. Sätt sedan dit hörnen för att fördela 
listen runt rutan. Tryck fast resten av listen. 
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