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Montering av innertak:

Monteringen av innertaket sker i två steg. Först fäster du taket på ramen och sedan så fäster du ramen i 
bilen. Om framrutan är urmonterad underlättar det monteringen av innertaket. 

Montering på ramen:
Innertaket består av ett väl tilltaget stycke vinyl med HF-svetsat mönster.
På avigsidan av taket finns en markering för applicering på träramen (stålram på Jensen).
OBS! EJ KLIPPLINJE! Detta är en ungefärlig markering, taket måste mätas och finjusteras för att hamna 
centrerat på träramen.

Häfta först fast taket.
När du är nöjd med resultatet så kan vinylen renklippas. 
Sedan häftas en kederlist utanpå detta.
För i spryglarna i kanalerna, se även till att alla fästclips i träramen är OK.

Montering i bilen:
För in taket genom rutöppningen, alternativt genom dörröppningen. 
Passa in taket, det underlättar om man är 2 personer. 
Häng upp i spryglar, passa in clips, tryck dit. (På tidiga modeller med chassi#-7999 så skruvas ramen upp.)

Lycka till med monteringen!

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 & Tillbehör

Verktyg:
Häftpistol
Linjal
Måttband 

Tillbehör:
Ev. lim       

Detta är enbart en allmän uppfattning av hur man monterar ett innertak. 
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Detta är ett utdrag från Volvos verkstadshandbok

Klädsel 
BYTE AV TAKKLÄDSEL 
Innertaket, bild 45, är på senare modeller uppspänt på en träfiberram. Taket är försett med spryglar som 
håller tyget spänt. Vid demontering lossas den gemensamma hållaren för solskydden varefter man med 
lämpliga verktyg kan bända runt om i takkanten varvid clipsen lossar och taket kan tas ner.
 
Innertaket, bild 46, till tidigare modeller är uppspänt på en med spryglar försedd ram och fastsatt med 
fyra skruvar och clips. Vid demontering lossas först innerbelysningarna samt solskydden, varefter de två 
skruvarna under solskyddsfästena avlägsnas. Därefter lossas försiktigt sidoklädseln vid 
innerbelysningarna varefter de två bakre skruvarna blir åtkomliga. Därefter bändes taket försiktigt ner 
med hjälp av lämpliga verktyg.


