Proiektet höll plåtslagaren sysselsatt en .hel vecka
Tre dagar hade avsatts. Arbetet tog en dryg veckal
Vår Volvo 244 Turbo var långt ifrån ett bra utgångsobjekt för projekt T-Gul. Dock är överraskningar av
detta slag inte ovanliga. Tur för oss att en professionell
plåtslagare kunde utföra och även slutföra jobbetl
• • • Efter att Trendab i Södertälje
var klar med motorbygget, vilket
beskrevs i förgående Bilsport, transporterades Projekt T -Gul ner till
tidningens hemstad Karlskrona.
Härnäst på dagordningen stod
rostlagning. Beräknad tid cirka tre
dagar.
- Här har jag att göra, tyckte
plåtslagaren på Bilex då T -Gul
rullades in i hallen.
Efter nödvändig demontering
gjorde han en grov besiktning av
chassi och kaross:
- Nedre del av bakparti måste
bytas. Bägge reservhjulsbaljorna är

12

Bi/sport 1.3 1.995

,.--.....,.....,......,....--.,.,......_-.---....----.---,.,.--=---, PLÅ TPUSSEL.

I

...,.

slut. Vänster tröskel och halva golvet får vi ta. Likaså nedre bakkant
på framskärmarna. Dessutom kan
man se dagsljuset genom dom bakre hjulhusen. Och den var nybesiktigad sa ni?
Jodå. Enligt protokoll från an-

Här håller den
nya tröskeldelen på
vänster sida på
att passas in.
Tack och lov
finns det
figursydda
ekonomiplåtar
som underlättar
skarvning
mellan friska
och rostiga
partier!

läggningen i Linköping, godkändes
bilen den 6 mars -95 med en etta på
position 1.3 . Vilket omfattar
stomme, punkten golv! Tack för det
ASB!
Avsatt tid skulle knappasträcka.
Det förstod vi. Tack och lov accep-

terade verkmästaren på Bilex att
plåtslagaren fick ett par dagar till.
Men max till fredag middag. Sen
skulle bilen vidare till lackverk staden på andra sidan gatan.

I detta läge var vi oerhört
glada över att det finns ekonomiplåtar. Tänk om man skulle behövt handtillverka alla nya plåtytor som behövdes...
Måndag eftermiddag kom bilen
till Autolack. Fram med Mora-kniven. Se där, två hål i bakluckan. Ett
hål i bakruteramen. Dessutom verkar rutramen på vänster framdörr
vara avrostad i bakkant...
Aj som satan. Tvärs över gatan
och tillbaks till plåtslagaren igen.
- Mer rost? Ja, ni hade nog fått
problem om ni skulle haft tag på ett
sämre utgångsobjekt. Det här var
det värstajag stött på under mina 35
år i branschen, stönade plåtslagaren
och tog på sig svetshjälmen igen.

Man kan ju undra vad som
hade hänt med volvon om vi inte
köpt den för Projekt T -Gul? O

Förarbetet är det viktigaste
och mest tidskrävande
momentet vid en lackering.
Färgen har samma funktion
som ett förstoringsglas.
Missar man något så syns
det direkt. När vi började
slipa karossytoma dök
ytterligare ett färglager upp.
Sedan ett till. Och ett till.
Och ett till...
Av "Molle" Molin (text & foto)
• • • Några dagar försenad kunde
äntligen Projekt T-Gul rullas in på Autolack i Karlskrona. Nu stundade de arbetsuppgifter som är viktigast för ett bra
slutresultat.
Slipning, spackling och lack!
Då rostlagningen hade spräckt den
ursprungliga tidsplanen, koncentrerade
sig Autolacks personal på dagpasset
medan Bilsports medarbetare fick ta
nattpasset.

Första momentet blev att tvätta
bilen ren från smuts och fett. Både ut
och invändigt. Därefter maskera in
alla fyra dörröppningarna, rutramarna. Samt koffert och motorrum.
Tack och lov är fIrman utrustad
med lyftar i golvet så man kan höja upp
karossen till bekväm arbetshöjd. Redan
i inledningsskedet beslöt vi att sprutspackla alla plåtytor som hade reparerats. Då blir det lättare att slipa ut ojämnheterna mellan ren plåt och garnmallack.
Slipmaskinen laddades med grovt
papper. P80. Därefter mask på och igång
med dammsugaren. För att eliminera
synliga sjunkningar i ytskicktet bör man
slipa ut så pass mycket att det blir tre till
fem cm mellan varje färglager.
Vi slipade och räknade. 1-2-3-45-6-7-8-9... Vad fan? Hur många lager
finns det på denna bil egentligen?
Det visade sig att karossen har varit
omlackerad FYRA gånger tidigare.
Grundfärg, bas och klarlack. Lager på
lager. Hej och hå! Är det någon som har
en almanacka?
Att lackeringsarbetet skulle innebära mycket jobb insåg vi redan från
början. Men den här överraskningen
fanns knappast med i beräkningarna...
Inte går det att ge upp heller. Projektet måste fullföljas. Läsarna väntar och
vill se det färdiga resultatet!
Tja, man har ju jobbat dygnet runt
förr. Så det är väl bara att bita ihop.
Jobbiga perioder går faktiskt lättare att ta sig igenom om man har ett
mål att kämpa för.
I detta fallet fick lackboxen fungera
som mål. Med dörrarna öppnade såg
boxen nästan ut som ett fotbollsmål...
Klockan i ovankant verkade hånskratta.
Hihi. Nu har jag roterat en tinune till!
Känner någon igen sig? Tack för
medlidandet i så fall. Om 14 dagar kanske vi också kan skratta!
D
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JOBBET. Visst kan det vara stimulerande med
omväxling från journalistyrket. Lite skit under naglarna skadar inte.
Maskera en bil är lika roligt som att slå in en present till någon man
tycker om.

BAKVINGEN. I nuläget har vi inte kommit
underfund med hur monteringen ska lösas. Vår
ambition är att Projekt T-Gul ska eherlikna
originalet så bra som möjligt.
ÄNTLIGEN!
Målet är nått.
Klockan är ett
på natten då
karossen
skjuts in i
lackboxen.
Under
förutsättning
att inga fler
otrevliga
överraskningar
händer,
hoppas vi
kunna visa
Projekt T-Gul
i färdigt skick
i nästa
nummer av
Bilsport!

