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Såhär byter du innertaket:

1. Montera ned det gamla taket, numrera upp takspryglar. Clips i bakrutan (2st) behålles.

2. Se över alla ”hajtänder” så att dessa är korrekta och ”biter” vid nymontering. Om inte, jus    
tera. 

3. Se över tyglisten i dörrgång, om denna är sliten eller dålig är detta ett bra tillfälle att byta      
dessa.      

4. Träd takspryglar i tygkanaler efter numrering, häng upp taket i bilen. 
Använd gärna en tygbit vid sprygelns infästning, för att motverka ”gnissel” vid körning senare.

5. Centrera taket, börja montera i mitten av bakrutan: vik in den svarta plastlisten och tryck in denna i av-
sedd plåtkanal. Skall alltså vikas ett slag så att svarta listen viks in, och ej syns. Arbeta utåt på bägge sidor. 
Strax innan hörnet klipper man jack i den svarta listen på bägge sidor av söm, ca: 5 cm (OBS klipp inte i 
söm). Detta görs för att följa rundningen av bakrutan.
Montera clipsen strax efter sömmen för sidostycken i hörnet, tryck fast i kanal. Fortsätt ner på sidan av 
bakrutan. Nedre delen klipps också svarta listen upp (spika ej sidostycken, se ditt gamla tak).

6. Börja nu sträcka framåt mot vindrutan, fäst upp lite lätt i framkanten. Upprepa sträckproceduren tills 
bra spänst i längdriktning uppnås. (montera gärna taket i rumstemperatur så att ”stretch” i vinyl utnytt-
jas), här kan man använda varmluftpistol med försiktighet.
           
7. Sträck nu mot sidorutor, centrera taket, fäst ej. OBS här får man simulera uppfästning genom att hålla 
taket mot ”hajtandsskenan”. Allt detta för att kunna trimma (öppna) kanalen till upphävning för att få ett 
snyggt ”hängt” innertak. Gäller alla kanaler.

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 & Tillbehör

Verktyg:
Spatel ca. 2 cm bred
Spatel ca 4,5 cm bred     
Liten hammare
Näbbtång
Sax
Varmluftpistol / hårblås 

Tillbehör:
Spik 12mm. ca. 70st 
Ev. Tyg/vinyllim       

Detta är enbart en allmän uppfattning av hur man monterar ett innertak, i detta fall en PV med vinyltak. 
Samma instruktion gäller även för Amazon och Duett (210).
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Forts. 

8. Börja i mitten vid B-stolpen, arbeta parallellt på bägge sidor samtidigt ca5-30 cm i taget. Arbeta framåt 
och bakåt i bilen. Avvakta främre våden så att denna ej sträcks för hårt, då solskydd också ska 
monteras. Vid bakre sidorutans bakkant slitsas sidotycket något i rundningen för att förenkla 
uppfästningen. OBS observera att här måste man stämma av med den tilltänkta ”spikningen” när man 
fäster vid rutan. Här kan det också behövas lite hjälp med varmluftpistolen.

9. Spika sidostycken i lagom spänst, använd varmluftpistol om nödvändigt. Passa in solskydd samt inner-
belysning. Fäst upp resten av takets främre del. Vid eventuella smårynkor använd varmluftpistol för att 
åtgärda.

Lycka till med monteringen! 


