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Sportovní mřížka nárazníku, třídílná
MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:
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Pozor:

1 x třídílná sportovní mřížka nárazníku
6 x montážní svorka
1x odmašťovací ubrousek napuštěný v isopropanolu
1 x brusné plátno
1 x PU-lepidlo 25 ml s nástavcem
1 x návod pro lakování
1 x montážní návod

Dle obr.1 tlakem dolů a k sobě demontujte původní po-
stranní mřížky.

Pro demontáž středové mřížky prostrčte ruku otvorem
po boční mřížce. Tlakem směrem dovnitř (obr.2) postupně
uvolněte jednotlive úchyty a mřížku opatrně vyjměte.

Zevnitř nárazníku nasuňte dodané montážní svorky - viz.
obr.3. Svorky jsou označeny písmenem "R", které má smě-
řovat vpřed.

Nanečisto si vyzkoušejte usazení mřížky přiložením k ná-
razníku a poté přejděte k vlastnímu lepení. Nejprve odmastěte
odpovídající plochy mřížky a nárazníku přiloženým odmašťovacím
ubrouskem.

Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem, který je
vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte.
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NELEPÍ SE !!!

Pozor!

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné
vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje MilotecAuto-Extras

Pomocí dodaného brusného plátna zdrsněte budoucí dosedací
plochy (obr. 4.a). Dbejte na to, aby byly celé tyto plochy takto
připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla .

Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v jeho
polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo tak, aby
byla dodržena přiměřená vzdálenost od okraje dílu Milotec (obr. 4.b).

Usaďte díl na své místo a lepené plochy lehce přitlačte. Případné
vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzinem. Konečnou
polohu dílu zafixujte např. lakýrnickou páskou.

Po zhruba šesti hodinách od dokončení montáže přejděte
k montáži bočních mřížek, které se do nárazníku pouze
"zaklapnou" - Dokonalost "zaklapnutí" mřížek pečlivě
zkontrolujte!

Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny přímému
slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po
6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být
používána myčka.

Stand: 04/2009

Typ 40204, 40206 24 h !!!
Waschanlage
Nepoužívat myčku
Wash plant
Installation de lavage
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3. 4. PUSchleifpapier
Brusné plátno
Abrasive paper
Papier d’émeria. b.
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