24 h !!!

Typ 45704, 45706

Waschanlage
Nepoužívat myčku
Wash plant
Installation de lavage

Škoda Superb 03/02 - 08/06 & Škoda Superb Facelift 09/06 –›

Difuzor
MONTÁŽNÍ NÁVOD

ATEST

8 SD

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

1. Vyšroubujte šroub TX25 na pravé straně nárazníku a odmastěte budoucí lepenou plochu isopropanolem - obr.1.

Obsah balení:
1x Difusor – materiál ABS
1x odmašťovací ubrousek napuštěný v Isopropanolu
1x brusné plátno
2x PU-lepidlo 50ml s nástavcem
1x návod pro lakování
1x montážní návod

2. Difuzor na “sucho” přiložte a vystřeďte. Jako pomocné body pro usazení Vám poslouží otvor pro šroub a linie originálního
nárazníku - obr.2. Po usazení dílu si tužkou označte okraje jako pomocné body pro samotné lepení.
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3. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsněte budoucí lepené plochy na spodní části difuzoru (obr.3.). Dbejte na to, aby byly
celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít k maximální adhezi PU lepidla .
4. Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU lepidlo tak, aby
byla dodržena vzdálenost cca 5 mm od okraje dílu Milotec. U výřezu lepidlo nenanášejte, aby vznikla mezera cca 50 mm, pro
odvod případné kondenzované vlhkosti (obr.4.).

Upozornění: Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na sluníčku. Při
montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zbavené nečistot, tyto je třeba odmastit přiloženým
odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utírejte jen v jednom směru. Při lakování dílu dbejte, aby nedošlo k přelakování jeho
spodní části. Postupujte dle přiloženého návodu pro lakování.

5. Difuzor s lepidlem usaďte na své místo a lehce přitlačte. Našroubujte zpět šroub TX25. Případné přebytečné vytlačené
lepidlo ihned odstraňte technickým benzinem. Díl zafixujte lepící páskou viz obr. 5.

Pozor: Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem, který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte.

Důležité: Po dobu schnutí lepidla nesmí být díl vystaven 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.

Doporučujeme: Montáž provádějte pomocí zvedáku nebo montážní rampy. Při montáži doporučujeme využít pomoci druhé
osoby.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za případné vzniklé škody!
Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.
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