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Läckande taklucka
Det kan i enstaka fall förekomma läckage från takluckan i bakkanten. Läckaget kommer
från vänster och höger styrskena samt båda främre skenorna.
För att åtgärda läckaget måste takluckan och styrskenorna tas ner. Tätning görs med
butyltejp, det nr 1 277 872-6
plastkitt, det nr l 161 123-3 och karosserikitt det nr
277 253-1.

(

Så här gör man

Öppna luckan till hälften

Förberedelser:

Ta bort vind avvisaren

Ta bort ev. visir

Sitter med 4 skruvar.

Sitter med 2 skruvar.

Kroka loss takluckans klädsel i framkanten
!<lädseln sitter fast med klammor.

Skjut klädseln ba~åt så luckans fastsättningsanordning friläggs

(

__

~_ 146735

Borttagning av luckan
Stäng luckan.
Vik undan bladfjädrarna (l).
Ta bort skruvarna för takluckans främre och
bakre fästen (4 skruvar på varje sida).
Obs! Lägg noga märke till hur förstärknings blecken (2) för bakre fästena sitter, det är
viktigt vid ditsättningen .

Lyft bort luckan .
i lit(, 734

Juli
1988

240

8-83-20 l Sida 2

Ta bort:
Veven och växelhuset för luckan
Täcklisten och mellanstyckena på styrskenorna (1 O-skruvar)

Ta bort förstärkningsblecket fram för vajrarnas styrskenor
Lyft upp vajrarna och lägg dom åt sidan

(

Ta bort styrskenorna för vajrarna (4-skruvar)
Gör ren skenorna ordentligt

Ta bort mutterplattorna för växelhuset (ligger
under styrskenorna)
1467JI

Dra ut takluckans klädsel

(

(

Ta bort styrskenorna på båda sidorna
Dra skenorna rakt ut.

Obs! Styrskenorna kan sitta ganska hårt i butyltejpen i dräneringsbaljan.
Gör ren styrskenorna noggrant från gammal
butyl
146 740
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Ditsättning
Kontrollera att inga ga mla butylrester finns
kvar i dräneringsbaljan, gör rent i så fall

,_ _ _ 180 mm _ _ _ _-1

Lägg butyltejp, det nr l 277 872-6, på styrskenorna och plastkitt det nr I. 161 123-3 på
fästena bak
Lägg butyltejpen diagonalt över skenor na .
Längden på tej pen ska vara ca 180 mm . Vik
upp tejpen i bakkanten oc h efter sida n. Se
bild .

Str yk lite tvåll ösni ng på bu ty lt ejpen .

Sätt dit:
Sty rs kenorna ' på båda sidor na .
Obs! Var noga med att skenorna kommer
rätt under konsolerna bak i dräneringsbaljan. Se bild
Takluck a ns klädsel
Me lla nst yckena

(

146 741

Kontrollera att inget läckage förekommer i
skvalpskotten
Plugga båda hålen för främre dräneringssl,a ngarna. Klam rna båda bakre dräner ings slangarna. Häll vatten i rännorna på baljan .
Kont r ollera att inget vatten rinner förbi styr skenorna i bakkan t en och in i bilen .

146 744

I

240 8- 83- 20 l

Sida 4

Sätt dit:
Mutterplattorna för växelhuset
Styrskenorna för vajrarna
Vajrarna i styrskenorna
Förstärkningsblecket för vajrarnas styrskenor
Lägg på karosserikitt det nr 277 253-1 i utrymmet mellan takluckans ränna och vajrarnas styrskenor, se denna och nästa bild.

146 746
Justera in vajerblocken (10 mm)

(

(
146736

Sätt tillbaka täcklisten för vajrarna
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Sätt dit:
Växelhuset
Täckpanelen
Veven. Obs! Innan ditsättning av veven ,
var noga med att växelhuset är noll st äll t .

146742 _

Sätt dit takluckan

(

Var noga med att förstärkningsblecken (2) för
bakre fästena kom mer rätt .

Vik tillbaka bladfjädrarna (1)
Tryck fast takluckans klädsel i framkanten

146 7J4

Sätt dit vindavvisaren och ev. visir
Obs! Se t ill a t t armarna för vindavvisaren är
r ä t t placerade mellan takplåten och dräneringsbaljan.
Om ar mar na ligger fö r nära takplåten e ller
dr äne rlngs ba ljan kan detta förorsaka vatten läc kag e.

(

Kon tr ollera funktionen .

146 745

