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Montering av innertak:

1. Demontera alla detaljer som kurvhandtag, solskydd, backspegel, innerbelysning mm. för att frigöra 
innertaket.

2. Demontera innertaket genom att ta tag i svarta monteringslisten som är påsydd. Dra nedåt samtidigt 
som längs med så denna lossar från kanalen. Lossa spryglarna från karossen. OBS! notera hur 
monteringslisten är vikt och monterad i kanal.

3. Numrera spryglarna i ordning framifrån och bakåt, notera även vilken sida som skall vara upp och ned.

4. Verifiera att kanalerna är OK.

5. Tips! Skruva dit skruvar för solskydd, kurvahandtag mm. för att lättare hitta hålen för dessa detaljer 
efter taket monterats.

6. Sätt i spryglarna i rätt ordning & även upp/ner är OK. Häng upp taket i spryglarna, centrera innertaket.

7. Börja montera i framkantens mitt (vindrutan), vik monteringslisten enligt tidigare notering och skjut in 
den i kanalen/spåret, arbeta ut mot A-stolparna. Arbeta växlande till höger & vänster om mitten tills hela 
framdelen är klar!

8. Sträck innertaket bakåt och flytta med spryglarna bakåt. Montera listen på samma sätt i bakkant 
(bakrutan) som framkant. Montera ut till D-stolparna. Nu är det viktigt att innertaket har rätt temperatur 
för att underlätta montering, detta gäller för resten av monteringen tills taket är på plats!

9. Nu ska långsidorna monteras. Börja längst bak vid sista sprygelkanalen (D-stolparna). Här är det viktigt 
att få rätt start, sträck rakt ned och något framåt så att taket får ett bra slätt utseende utan veck. Vik list 
och skjut in i kanal/spår. Montera framåt i cirka 30 cm (sträck rakt ned,ej framåt), upprepa på motsatt 
sida. Montera sedan framåt på bägge sidor till A-stolpen. Blir man inte nöjd med resultatet kan 
man lossa igen och starta om.

Forts.

Förberedelser

Innertaket bör packas upp & vecklas ut i god tid (upp till en vecka) 
innan montering. Det bör ligga varmt, minst rumstemperatur. Till 
många andra bilar (ex. Ford Mustang) med ”hängda” tak 
rekommenderas att lägga ut det i solen för att bli av med ”liggveck” 
och för att mjukna. Detta gäller så gott som alla vinylinnertak (plast).

Montering ska ske i rumsvärme då materialet mjuknar och blir 
betydligt lättare att jobba med. Till sin hjälp kan man använda 
varmluftpistol eller mindre värmefläkt, dock får man vara 
uppmärksam på både material och annat så det inte blir för varmt 
och smälter eller antändes. Enklast sker också montering med alla 
säten urmonterade, och även om tillfället ges när rutor är 
urmonterade och bilen är lackad.

Verktyg

Utöver nämda värmekällor kan 
eventuellt ett spatelliknande före-
mål vara bra att ha. 
OBS, detta föremål får ej ha vassa 
kanter eller hörn. Detta verktyg 
används för att stoppa under 
flickarna vid A- & D-stolparna vid 
slutmontering. Men även som 
hjälp med att trycka in 
monteringslisten i kanalen. 

Detta är enbart en allmän uppfattning av hur man monterar ett innertak. 
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Forts. Montering av innertak:

10. Vid smärre veck eller rynkor kan värmepistol användas. Fram vid A-stolparna kan det bli några små 
veck, men det sträcks ut när solskydden monteras (kan simuleras genom att trycka upp innertaket med 
handen).

11. När godkänt resultat uppnåtts viker man i ”snibbarna” vid A & D-stolparna. Montera sedan alla 
detaljer som demonterats i början.

Lycka till med monteringen av ditt nya innertak!


