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VEL SATIS PHASE II - Hoofdstuk 6
Inhoud

64A

AFDICHTING CARROSSERIE
Geluidsisolatie van de
motorkap: Uitbouwen Inbouwen

65A

AFDICHTING PORTIER
Portierafdichtfilm: Uitbouwen
- Inbouwen

66A

64A-1

65A-1

AFDICHTING RUITEN
Geleider van de
voorportierruit: Uitbouwen Inbouwen

66A-1

Buitenste ruitlikker
voorportier: Uitbouwen Inbouwen

66A-2

Buitenste ruitlikker
achterportier: Uitbouwen Inbouwen

66A-3

Geleider van de
achterportierruit: Uitbouwen Inbouwen

66A-4

AFDICHTING CARROSSERIE
Geluidsisolatie van de motorkap: Uitbouwen - Inbouwen
UITBOUWEN

1

21539

Maak de bevestigingsklemmetjes (1) los met behulp
van de klemmetjestang.
Verwijder de bekleding.

INBOUWEN
Vervang de bevestigingsklemmetjes indien nodig.
Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

64A-1

64A

AFDICHTING PORTIER
Portierafdichtfilm: Uitbouwen - Inbouwen

65A

UITBOUWEN
I - UITBOUWEN VAN HET AFDICHTFOLIE

3
1 - Voorportier
Bouw de portierbekleding uit (zie 72A, Bekleding
portieren, Portierbekleding voor: Uitbouwen-Inbouwen).

4

3
2

21720

Bouw uit:

1

- de schroeven (3),
- de twee steunen van de handgreep aan de binnenkant.
Maak de twee richtpunten (4) los.
Maak het afdichtfolie voorzichtig los.
21789

Bouw uit:

N.B.:

- de schroef (1),

Bij het uitbouwen van het afdichtfolie, moet de
afdichtmastiek op het afdichtfolie blijven.

- de steun van de plaat van de ruitbediening.
Maak de twee richtpunten (2) los.

II - INBOUWEN VAN HET AFDICHTFOLIE

Maak het afdichtfolie voorzichtig los.

N.B.:

N.B.:

Bij het uitbouwen van het afdichtfolie, moet de
afdichtmastiek op het afdichtfolie blijven.

Verwijder de lijmresten op het portierframe.
Reinig het por tierframe met heptaan en veeg het
af met een pluisvrije droge doek.

2 - Achterportier
Bouw de portierbekleding uit (zie 72A, Bekleding
portieren, Portierbekleding achter: UitbouwenInbouwen).

65A-1

LET OP
Het portier moet schoon zijn (vrij van stof, vet,
antihechtmiddel), zonder een spoor van vervuiling en zonder condens.

AFDICHTING PORTIER
Portierafdichtfilm: Uitbouwen - Inbouwen
Voorportier

5

6

21789

Achterportier

5

6

21720

Plaats het afdichtfolie met behulp van de richtpunten
(5).
Voer de bedieningskabel voor het openen van binnenuit (6) erdoor.
Druk het afdichtfolie vast op de gehele omtrek.
Controleer de waterdichtheid vóór het monteren van
de bekleding.
Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

65A-2

65A

AFDICHTING RUITEN

66A

Geleider van de voorportierruit: Uitbouwen - Inbouwen
UITBOUWEN
Bouw uit:
- de portierbekleding (zie 72A, Bekleding portieren,
Portierbekleding voor: Uitbouwen- inbouwen).

3

- het portierafdichtfolie (zie 65A, Afdichting portieren, Portierafdichtfolie: Uitbouwen- inbouwen).
- de binnenste ruitlikker van het portier,

2

- de beweegbare ruit van de wagen (zie 54A, Ruiten, Beweegbare voorportierruit : Uitbouweninbouwen).
- de buitenste sierlijsten van de portierstijl (zie 56A,
Accessoires buitenkant, Buitenste sierlijst
voorportierstijl : Uitbouwen- inbouwen).

21796

1

Verwijder de ruitgeleider van de vaste ruitstijl (2) en
(3) zonder de buitenste ruitlikker te beschadigen.

4
5

4

21795

Verwijder de ruitgeleider bij de geleider van de vaste
ruitstijl.
Verwijder de schroeven (1).

21809

Maak de ruitgeleider (4) voorzichtig los.

INBOUWEN
Plaats en druk de ruitgeleider in de hoek (5).
Druk de ruitgeleider vast over de gehele lengte.
Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

66A-1

AFDICHTING RUITEN
Buitenste ruitlikker voorportier: Uitbouwen - Inbouwen

Onmisbaar speciaal gereedschap
Car. 1363

Hefboom voor losmaken bekleding

UITBOUWEN

2

1

21807

Bouw voorzichtig de ruitlikker (1) en (2) uit met behulp van het gereedschap (Car. 1363).

N.B.:
De vaste ruit oefent een weerstand uit op de ruitlikker.

INBOUWEN
Plaats de ruitlikker bij de vaste ruit .
Druk de ruitlikker vast.

66A-2

66A

AFDICHTING RUITEN
Buitenste ruitlikker achterportier: Uitbouwen - Inbouwen

Onmisbaar speciaal gereedschap
Car. 1363

Hefboom voor losmaken bekleding

UITBOUWEN

1
2

21725

Bouw voorzichtig de ruitlikker (1) en ( ) uit met behulp
van het gereedschap (Car. 1363).

N.B.:
De vaste ruit oefent een weerstand uit op de ruitlikker.

INBOUWEN
Plaats de ruitlikker bij de vaste ruit .
Druk de ruitlikker vast.

66A-3

66A

AFDICHTING RUITEN

66A

Geleider van de achterportierruit: Uitbouwen - Inbouwen
UITBOUWEN
Bouw uit:
- de portierbekleding (zie 72A, Bekleding portieren,
Portierbekleding voor: Uitbouwen- inbouwen).
- het portierafdichtfolie (zie 65A, Afdichting portieren, Portierafdichtfolie: Uitbouwen- inbouwen).
- de binnenste ruitlikker van het portier,

4

- de beweegbare ruit van de wagen (zie 54A, Ruiten, Beweegbare voorportierruit : Uitbouweninbouwen).

5

- de buitenste sierlijsten van de achterportierstijl (zie
56A, Accessoires buitenkant, Buitenste sierlijst
achterportierstijl : Uitbouwen-Inbouwen).

2

21723-1

Maak het buitenste portierrubber (4) aan de bovenkant los.

1

Maak het dubbelzijdig plakband (5) los.
Vervang het dubbelzijdig plakband na ieder uitbouwen.

3
7
6

21735

Verwijder de ruitgeleider bij de geleider van de vaste
ruitstijl.

6

Verwijder de schroeven (1).
Verwijder de ruitgeleider van de vaste ruitstijl (2) en
(3) zonder de buitenste ruitlikker te beschadigen.

21726

Maak de ruitgeleider (6) voorzichtig los.

INBOUWEN
Plaats en druk de ruitgeleider in de hoek (7).
Druk de ruitgeleider vast over de gehele lengte.
Ga te werk in omgekeerde volgorde van uitbouwen.

66A-4

