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Byte av vindruta

Sida 1 av4

Byte av vindruta

Fr .o.rn. årsmodel1 1991 införs en ny prydnadsllst med håJlare runt framrutan.
Prydnadslisten är av material EPDM-gummi. Rutan vilar på fyra rutstöd.
Detta meddelande gäller borttagning och ditsättning av ruta på bilar av 1991 års
modell, respektive byte av enbart prydnadslist. För äldre årsmodel1er gäller
borttagning enligt tidigare anvisningar, medan nedanstående anvisningar bör töljas
för dltsättning av ruta enligt det nya prydnadslistutförandet.

Verktyg, utrustning och karossmaterial
Detaljnr

Vindruta, komp!. med Ilst och skarvstycke,
färgat glas
Vindruta, korn::>l. med list och skarvstycke,
ofärgat glas
Butyltejp för prydnadsHsten
Butyltejp för Yindruteflänsen

Rutstöd (distansstycke) 4 st
Prydnadslist, separat
Skarvstycke, separat
Mothåll
Draghandtag
Pianotråd

3 540 050
3
l
3
3
3
3
l
l
l

540 056
277 210
540 085
540 058
540 053
540 092
159 783
159784
159785

202

200-8-84-202 Sida 2

Byte av vindruta, komplett
Borttagning
Ta bort prydnadslisten runt vindrutan. Lossa
listen vid skarven i underkant, dra försiktigt
loss listen runt rutan. Skulle prydnadslisten
sitta fast i sin hållare, knacka försiktigt in en
rengjord stålspackei på vindrutestolpen mellan
gummilisten och prydnadslisthållaren. Bryt
försiktigt tills prydnadslisten lossnat. Ta därefter loss prydnadslisten för hand utan att
använda spackeln.
Stick in en pianotråd från insidan och ut vid en
vindrutestolpe. Sätt fast mothåll och draghandtag på pianotråden.

Två manTryck in mothållet i butyltejpen. Dra försiktigt med en jämn och lugn rörelse från
utsidan. Gör ett uppehåll och flytta fram mothållet efterhand. Håll tråden spänd hela tiden.
Obs. Skär loss vid vindrutestolpen samt dess
överdel och ner vid den andra vindrutestolpen.
Obs. Skär ej undersidan med pianotråd - plasthållaren kan lätt skadas. Pressa försiktigt ut
rutan i överkant samtidigt som butyltejpen
skärs av med kniv i underkant på rutan.
Lyft bort vindrutan.
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Ditsättning

Rengör rutans och plåtflänsens anliggningsytor
från butyltejp. Stryk därefter ut primer på

glaset och plåtflänsen, se anvisning i servicehandbok avd. 8 grupp 84, sid. 67.
För att förhindra störande ljud t.ex. vindbrus
måste det bli absolut tätt mellan vindrutan
och karossen i vindrutans ovankant och ett
stycke utefter sidorna. Prydnadslisten måste
därför innan ditsättnlng på bilen förses med
butyltejp det nr 1 277 210 i ovankant och ner
på sidorna 10-15 cm.

150942

Obs. Det är viktigt att butyltejpen verkligen
klibbar l prydnadslisten.

Placera därefter ut fyra rutstöd (distansstycken) enligt bild. Applicera butyltejp det.
nr. 3 540 085 på vindruteflänsen. Lägg den
snedskurna skarven mitt på vindrutestolpen.
Sätt dit och tryck fast vindrutan.

\

200-8-84-202 Sida 4

Byte av enbart prydnadslist
Borttagning

Se anvisningar sid l och ovan.
Ditsättning

När enbart prydnadslisten ska bytas måste karossen först förses med butyltejp det. nr.
l 277 210 i ovankant och ner på sidorna enligt skissen på sidan 3. Smörj in prydnadslisten med tvålvatten. Obs. - när prydnadslisten härefter ska tryckas fast mot
karossen/rutan får tvålvatten inte komma i kontakt med ' butyltejpen så att vidhäftningsförmågan förstörs.
Se till att prydnadslistens skarv kommer mitt på rutans nederkant och tryck fast
prydnadslisten på ett sådant sätt att butyltejpen verkligen klibbar i prydnadsJisten.

