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RUITEN EN RUITMECHANISME

ALGEMENE BESCHRIJVING

1980

Bij de Sedan- en Coach-uitvoeringen van de TAUNUS/CORTINA
uitzicht te verbeteren.

is de hoogte van alle ruiten vergroot om het

Er worden twee typen voorruiten gemonteerd: het ene is van gehard glas, het andere van gelaagd glas. Alle
overige ruiten zijn van gehard veiligheidsglas vervaardigd.
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De voorruit van gelaagd glas bestaat uit twee lagen glas, waartussen een laag doorzichtig plastic is aange bracht. Bij breuk zal een ruit van gelaagd glas niet versplinteren maar alleen barsten vertonen, zodat het
uitzicht vrijwel niet wordt belemmerd.
De voorruit van gehard glas heeft vgór de bestuurder een zone welke op een andere wijze is gehard. In geval
van breuk zal deze zone een grovere breukstructuur vertonen, zodat de bestuurder nog voldoende uitzicht behoudt om de wagen veilig tot stilstand te brengen.
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De achterruiten van gehard glas van zowel de Sedan/Coach als de Stationwagon zijn voorzien van een verwar mingselement dat tegen de binnenzijde van het glas is gehecht. Bij werkzaamheden aan of in de omgeving van
de achterruit moet de nodige voorzichtigheid worden betracht om beschadiging van het element te voorkomen.

Wij maken u er op attent dat op de TAUNUS/CORTINA'80- modellen tijdens de produktie geen kit wordt gebruikt
voor de afdichting van de voor- en achterruitrubbers. In geval van lekkage dient eerst te worden gecontro leerd of de ruit en het rubber goed zijn gemonteerd. Let daarbij op eventuele vervorming van het rubber en
de sponning en op de aanwezigheid van vreemde voorwerpen.
De portierruiten kunnen d.m.v. een ruitmechanisme van het gebruikelijke type worden op- en neergedraaid.
Sommige uitvoeringen zijn voorzien van uitzwenkbare achterste zijruiten welke lijstloos zijn uitgevoerd.
Deze ruiten scharnieren aan de voorzijde en worden met een speciale vergrendeling bediend.

SPECIAAL GEREEDSCHAP

Benaming

Gereedschap
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Geen speciaal gereedschap vereist.
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42 314

DEEL 'A

PORTIERRUIT - VERWIJDEREN EN MONTEREN (VOOR)

Benodigd speciaal gereedschap: geen

.n
l

Verwijderen
1. Verwijder het bekledingspaneel van het portier;
Fig. 1 (zie Bewerking nr. 43 712).
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2. Trek het plastic folie rondom de openingen in
het portierbinnenpaneel los.

TE14211
Fig. 1 Onderdelen die op het portierbekledings paneel zijn gemonteerd.
A - Grendelknop van slot
B - Ruitslinger
C - Sierlijst van binnenste portierhandgreep
D - Armsteun (bevestigingsschroeven)

3. Verwijder de buitenste ruitafdichtstrip; zie
Fig. 2.

4. Draai de ruit zover omhoog, tot de bevestigings schroeven van het ruitsteunprofiel via de onder ste opening bereikbaar zijn; zie Fig. 5A.

Monteren

fo
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Let op de plaats van de schroeven en verwijder
deze. Neem de ruit vervolgens naar de buiten zijde toe uit het portier (Fig. 4).

5. Plaats de ruit in het portier en monteer hem
met twee schroeven op de hefplaat van het ruit mechanisme (bovenste gaten voor Sedan/Coach,
onderste gaten voor Stationwagon).
Controleer de werking van de ruit door deze
op en neer te draaien, alvorens de schroeven
definitief vast te zetten.

Fig. 2 Buitenste ruitafdichtstrip verwijderen.

6. Monteer de buitenste ruitafdichtstrip.

w.

7. Plak het plastic folie weer vast; Fig. 3.

ww

Als het folie gescheurd of sterk vervormd is,
moet het worden vernieuwd. Trek hiertoe het
oude folie geheel los, verwijder de lijmresten
met terpentine van het portierpaneel en maak
dit met een schone doek droog. Breng op 6 mm
vanaf de rand een strook dubbelzijdig kleef band aan op het binnenpaneel van het portier,
zodat de gaatjes voor de bevestigingsklemmen
bedekt zijn. Zorg ervoor dat het kleefband
strak op het oppervlak wordt aangebracht en
verwijder vervolgens de beschermlaag. Eventuele
naden in het kleefband moeten elkaar overlappen,
zodat de strook nergens wordt onderbroken.
Het kleefband mag niet buiten de omtrek van
het bekledingspaneel uitsteken.

Juli 1979

Fig. 3 Portier met plastic folie.
A - Plastic folie
B - Dubbelzijdig kleefband
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8. Monteer het bekledingspaneel.
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Plak het plastic folie aan de bovenzijde en
de zijkanten provisorisch op het portier en
druk de onderzijde in de sleuf onderin het
portier. Druk vervolgens de zijranden defini tief op hun plaats, waarbij men van onderen
naar boven werkt. Het is belangrijk dat er in
de onderrand en de zijranden van het folie
geen vouwen of luchtbellen voorkomen; tevens
moet het folie de strook dubbelzijdig kleef band volledig bedekken. Plak tenslotte een
strook enkelzijdig kleefband over de sleuf en
de onderrand van het folie.
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Knip het nieuwe vel plastic folie op maat
m.b.v. het bekledingspaneel, waarbij men 5 mm
binnen de rand van het paneel moet blijven.

,TE 142/2

0

C

Fig. 4 Ruit naar buitenzijde toe uit portier
verwijderen.

42 314 PORTIERRUIT - VERWIJDEREN EN MONTEREN (ACHTER)
Benodigd speciaal gereedschap: geen
Verwijderen

1. Verwijder het bekledingspaneel van het portier
(zie Bewerking nr. 43 712).
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2. Verwijder het plastic folie en draai de ruit
zover omhoog tot de schroeven van het ruit steunprofiel zichtbaar zijn in de bovenste
opening in het midden van het portier. Verwijder de schroeven waarmee het ruitsteunprofiel
op de hefplaat van het ruitmechanisme is bevestigd (let op de stand van de schroeven) en
laat de ruit onderin het portier zakken.
3. Verwijder de buitenste ruitafdichtstrip en de
twee afdichtstripklemmen (binnen en buiten)
die naast de ruitgeleider zijn gemonteerd.

A - Voorportier
B - Achterportier
X - Rubber klemmen (achterportier afgebeeld)

w.

4. Verwijder de schroef waarmee de achterste
ruitgeleider op de onderzijde van het portier
is vastgezet en de twee schroeven waarmee de
geleider aan de bovenzijde op de portierom lijsting is bevestigd; Fig. 6. Trek het spon ningrubber uit de geleider en de portieromlijs ting en manoeuvreer vervolgens de geleider
langs de ruit uit het portier.

Fig. 5 Schroeven waarmee ruitsteunprofiel op
hefplaat van ruitmechanisme is bevestigd.

ww

5. Verwijder de portierruit; Fig. 7.

Monteren

6. Plaats de ruit in het portier en laat hem op
de bodem van het portier rusten.

7. Monteer het sponningrubber in de achterste
geleider en druk de geleider langs de ruit in
het portier. Breng de bevestigingsgaten in lijn
met de gaten in het portier en draai de drie
bevestigingsschroeven van de geleider vast.
Monteer de twee klemmen voor de binnenste en
buitenste ruitafdichtstrip.

Fig. 6 Bevestigingsschroeven van achterste ruit geleider.

8. Monteer de buitenste ruitafdichtstrip.

Juli 1979

FORD TAUNUS/CORTINA'80: HOOFDSTUK 42-5

RUITEN EN RUITMECHANISME

DEEL 'A'

Licht de ruit zover op tot de gaten in het
ruitsteunprofiel en de hefplaat van het ruit mechanisme met elkaar corresponderen (bovenste
gaten voor Sedan/Coach en onderste gaten voor
Stationwagon). Breng de schroeven op hun plaats,
zet ze los-vast en controleer de werking van
ruit en ruitmechanisme. Zet de schroeven van
het ruitsteunprofiel definitief vast, terwijl
de ruit geheel is gesloten.
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10. Monteer het plastic folie, zoals in Bewerking
nr. 42 314 voor het voorportier is beschreven.
Daarbij moet een gat in het folie worden gemaakt om voldoende ruimte te krijgen voor de
asbak welke in het portierbekledingspaneel is
gemonteerd. Houd het gat zo klein.mogelijk en
plak dubbelzijdig kleefband rondom de rand
van het plastic asbakkapje en plaats dit in
het gat. Monteer het portierbekledingspaneel.
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9.

Fig. 7 Ruit van achterportier verwijderen.
N.B.: De ruit moet aan de binnenzijde uit
het portier worden gelicht.

SPONNINGRUBBERS VAN PORTIERRUIT - VERVANGEN

42 334

Benodigd speciaal gereedschap: geen
Verwijderen

Verwijder het portierbekledingspaneel (zie
Bewerking nr. 43 712).

2.

Verwijder de buitenste ruitafdichtstrip.

3.

Verwijder het plastic folie (zie Bewerking nr.
42 314).

4.

Trek de sponningrubbers uit het ruitframe.

Monteren
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1.

Monteer de sponningrubbers in het ruitframe.

6.

Vernieuw het plastic folie of breng het oor spronkelijke folie, mits dit onbeschadigd
is, weer op zijn plaats.

7.

Monteer de buitenste ruitafdichtstrip.

A - Bevestigingsschroeven
B - Rubber bevestigingsklemmen

ww
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5.

Fig. 8 Plaats van de bevestigingsschroeven van
het ruitmechanisme.

8.

Monteer het portierbekledingspaneel.
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Fig. 9 Bevestigingsschroeven van het ruitmechanisme
aan de onderzijde van het voorportier.
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42 338

BEDIENINGSMECHANISME VAN PORTIERRUIT VERWIJDEREN EN MONTEREN

Verwijderen
1. Verwijder het portierbekledingspaneel (zie
Bewerking nr. 43 712).
2. Trek het plastic folie rondom de openingen in
het portierbinnenpaneel los.

ta
un
us

3. Breng de onderrand van de ruit in lijn met de
onderste uitsparing (bij een voorportier) of
de middelste uitsparing (bij een achterportier)
in het portierbinnenpaneel. Verwijder de twee
schroeven waarmee het ruitsteunprofiel op de
hefplaat van het ruitmechanisme is vastgezet;
deze schroeven zijn in Fig. 5 met pijlen aan gegeven. Let tevoren op de stand van de schroe ven om ze later weer op hun oorspronkelijke
plaats te kunnen monteren. Laat de ruit onderin
het portier zakken. Verwijder bij een voorportier de 2+2 bevestigingsschroeven (Fig. 9 en
10) en de 2 rubber klemmen. Maak de buis van
het ruitmechanisme los van de metalen klem
(Fig. 11) en verwijder het mechanisme via de
onderste opening uit het portier (Fig. 12).
Verwijder bij een achterportier de 2 bevesti gingsschroeven van de ruitslingeras (Fig. 8
en 10), alsmede de 2 rubber klemmen (Fig. 5
en 8) en de schroef waarmee het ruitmechanisme
op het portier is bevestigd (Fig. 8). Verwijder
het ruitmechanisme via de onderste opening uit
het portier (Fig. 12).
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Benodigd speciaal gereedschap: geen
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Monteren

A - Voorportier
B - Achterportier

Fig. 11 Opsluitklem van buis van ruitmechanisme
op'rand van zij-uitsparing (voorportier).

w.

4. Schuif het ruitmechanisme in het portier en
zet het provisorisch vast met de bijbehorende
bevestigingsschroeven. Zet bij een voorportier
de buis van het ruitmechanisme weer vast in de
metalen klem. Plaats de ruit met het steun profiel op de hefplaat van het ruitmechanisme
(bovenste gaten voor Sedan/Coach en onderste
gaten voor Stationwagon) en draai de schroeven
los-vast. Voordat de schroeven vastgezet en
de rubber klemmen gemonteerd worden, moet men
de werking van de ruit controleren. Zet de
schroeven van het ruitsteunprofiel definitief
vast, terwijl de ruit geheel is gesloten.

Fig. 10 Bevestigingsschroeven van steun van
ruitslingeras.

5. Breng het plastic folie aan en vernieuw dit
zonodig.

6. Monteer het portierbekledingspaneel.
VASTE ZIJRUIT (ACHTER) - VERWIJDEREN EN
MONTEREN

ww

42 514

Benodigd speciaal gereedschap: geen

Verwijderen

1. Druk de lip van het ruitrubber vanaf de binnen zijde van de wagen met een speciaal daarvoor
bestemd stuk gereedschap onder de bovenrand en
de zijranden van de ruitsponning. Druk ruit en
ruitrubber gezamenlijk naar buiten.

Fig. 12 Ruitmechanisme in voorportier aanbrengen.

2. Verwijder het rubber van de ruit.
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Monteren
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4. Monteer het ruitrubber om de ruit (Fig. 13)
en leg een koord in de groef van het rubber
welke om de ruitsponningrand komt te zitten.
Zorg dat de uiteinden van het koord halver wege de onderrand uit het rubber hangen en
elkaar ca. 150 mm in de groef overlappen.
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3• Als de ruit ten gevolge van een ongeval moet
worden vernieuwd, dient men te controleren of
de afmetingen van de ruitsponning juist zijn
en de sponningrand de juiste breedte heeft
(nominaal 13 mm) en niet gedeukt of verbogen
is. Verwijder zorgvuldig de eventueel in de
groeven van het ruitrubber achtergebleven
glassplinters en schraap alle kitresten uit
het rubber en van de rand in de ruitsponning.

TC/42/3/N

Fig. 13 Ruitrubber om ruit monteren.

N.B.: Desgewenst kan van een stalen pijpje
(Fig. 19) een eenvoudig stuk gereedschap worden
gemaakt om het inbrengen van het koord in de
groef van het ruitrubber te vergemakkelijken.
Het koord wordt via het gat in de zijkant van
het pijpje naar binnen geschoven en verlaat
dit via het onderste uiteinde ('B' in Fig. 19).
Door het pijpje vervolgens in de groef van het
rubber te drukken ('A' in Fig. 19) en langzaam
te verplaatsen, wordt het koord automatisch in
het rubber aangebracht.
5. Breng op de aangegeven plaats afdichtkit aan
op de ruitsponningrand (zie 'B', Fig. 14).

Plaats de ruit met het rubber in de ruitspon ning. Druk het geheel omhoog tot de groef in
het rubber op de bovenrand van de sponning is
geschoven. Controleer of de uiteinden van het
koord naar binnen hangen en druk de ruit aan
de onderzijde stevig aan. Trek nu in de wagen
aan één van de uiteinden van het koord tot dit
geheel uit de groef van het rubber is verwij derd. Daarbij moet de ruit van buitenaf door
een helper worden aangedrukt op de plaats waar
het koord uit het rubber wordt getrokken.

fo
rd

6.

HET KOORD MOET HAAKS T.O.V. DE RUITSPONNING
UIT HET RUBBER WORDEN GETROKKEN, D.W.Z. NAAR
HET MIDDEN VAN DE RUIT TOE.

B - Plaats waar afdichtkit moet worden
aangebracht

Spuit afdichtkit tussen het rubber en de ruit.
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7.

Fig. 14 Doorsnede (AA) van achterste zijruit en
ruitrubber.
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BESCHRIJVING
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VOORRUIT - VERWIJDEREN EN MONTEREN
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N.B.: Voordat met het verwijderen of monteren van
een voorruit wordt begonnen, moet worden
vastgesteld om welk type ruit het gaat.
Er worden ruiten van twee typen veiligheids glas toegepast, nl. gelaagd en gehard glas.
Elk van deze typen kan worden herkend aan
het handelsmerk in een van de onderhoeken
van de ruit, waarin het woord 'Toughened'
(gehard) of 'Laminated' (gelaagd), dan wel
de letter 'T' of 'L' voorkomt; zie Fig. 15.
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Benodigd speciaal gereedschap: geen

Fig. 15 Voorbeelden van handelsmerken die in één
van de onderhoeken van de voorruit voor komen.

Verwijderen

1. Bescherm de motorkap en het ventilatierooster paneel met passende hoezen om beschadigingen
te voorkomen.
2. Verwijder de ruitewisserarmen met de wisser bladen; Fig. 16.
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3. Druk vanaf de binnenzijde van de wagen de lip
van het ruitrubber met een speciaal daarvoor
bestemd stuk gereedschap onder de bovenrand
en de zijranden van de rustsponning. Druk
ruit en ruitrubber gezamenlijk naar buiten.

Fig. 16 Ruitewisserarm, gedemonteerd (zie hoofdstuk
32'voor nadere bijzonderheden).

w.

4. Trek de mylar sierstrip uit de groef in het
ruitrubber, na het afdekplaatje op de naad
tussen de stripuiteinden te hebben weggenomen;
Fig. 17. Trek het ruitrubber van de ruit.
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N.B.: Een tweede methode voor het verwijderen
van de voorruit, die vaak door ervaren monteurs
wordt toegepast, is hieronder beschreven. Deze
methode mag echter NIET worden toegepast voor
het verwijderen van een gelaagde voorruit.
Dit type voorruit moet voorzichtig worden
behandeld en mag niet op buiging worden belast.
(a) Neem plaats op een voorstoel.
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Fig. 17 Mylar sierstrip uit groef in ruitrubber
verwijderen.
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Leg, om krassen van de ruit te voorkomen,
een zachte doek tussen de zolen van uw
schoenen en de ruit.

(c)

Plaats beide voeten in de bovenhoek van de
voorruit en druk deze krachtig naar buiten.

(d)

Wanneer het ruitrubber op dat punt vrij is
gekomen van de ruitsponningrand, herhaalt
u deze procedure op diverse plaatsen langs
de bovenrand van de voorruit, totdat deze
aan de buitenzijde tezamen met het ruit rubber uit de sponning kan worden genomen.
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5.

(b)

.n
l

DEEL '

Als de ruit ten gevolge van een ongeval moet
worden vernieuwd, dient men te controleren of
de afmetingen van de ruitsponning juist zijn
en de sponningrand de juiste breedte heeft
(nominaal 15 mm) en niet gedeukt of verbogen
is. Verwijder zorgvuldig alle eventueel in de
groeven van het ruitrubber achtergebleven
glassplinters en schraap zonodig de kitresten
uit het rubber en van de rand in de ruitspon ning.
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GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN, ZOALS BENZINE OF
TERPENTINE, OM HET RUITRUBBER TE REINIGEN,
AANGEZIEN DIT DAARDOOR ZAL OPZWELLEN.

Fig. 18 Ruitrubber op ruit monteren.

Monteren

Monteer het ruitrubber om de ruit (Fig. 18)
en leg een koord in de groef van het rubber
welke om de ruitsponningrand komt te zitten.
Zorg dat de uiteinden van het koord halverwege de onderrand uit het rubber hangen en
elkaar ca. 150 mm in de groef overlappen.

w.

6.
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N.B.: Desgewenst kan van een stalen pijpje
(Fig. 19) een eenvoudig stuk gereedschap worden
gemaakt om het inbrengen van het koord in de
groef van het ruitrubber te vergemakkelijken.
Het koord wordt via het gat in de zijkant van
het pijpje naar binnen geschoven en verlaat
dit via het onderste uiteinde ('B' in Fig. 19).
Door het pijpje vervolgens in de groef van het
rubber te drukken ('A' in Fig. 19) en langzaam
te verplaatsen, wordt het koord automatisch in
het rubber aangebracht.

Om het ruitrubber op zijn plaats te houden,
kunt u korte stukken plakband dwars over het
rubber aanbrengen en op beide zijden van de
ruit plakken.
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Fig. 19 A - Gereedschap in groef van ruitrubber
drukken
B - Gereedschap om het montagekoord in de
groef van het ruitrubber aan te brengen
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Plaats de ruit met het rubber in de ruitspon ning. Druk het geheel omhoog tot de groef in
het rubber op de bovenrand van de sponning is
geschoven. Controleer of de uiteinden van het
koord naar binnen hangen en druk de ruit aan
de onderzijde stevig aan. Trek nu in de wagen
aan één van de uiteinden van het koord om de
lip van het rubber over de sponningrand te
schuiven. Daarbij moet de ruit van buitenaf
door een helper met de hand aangedrukt of met
een zachte rubber hamer aangeklopt worden op
de plaats waar het koord uit het rubber wordt
getrokken. Wanneer het koord tot het midden
van de bovenrand van de ruit is losgetrokken,
moet de procedure met het andere uiteinde van
het koord worden herhaald.
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7.

HET KOORD MOET HAAKS T.O.V. DE RUITSPONNING
UIT HET RUBBER WORDEN GETROKKEN, D.W.Z. NAAR
HET MIDDEN VAN DE RUIT TOE; zie Fig. 21.

Fig. 20 Juiste stand van ruitrubber t.o.v.
carrosserie en voorruit.

Verwijder één voor één de stukjes plakband,
direkt voordat het ruitrubber op die plaats
over de sponningrand wordt getrokken.
8.

Smeer de groef waarin de mylar sierstrip komt
te liggen met rubbervet en monteer de strip.

9.

Monteer de ruitewisserarmen compleet met
wisserbladen
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ACHTERRUIT - VERWIJDEREN EN MONTEREN

fo
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(SEDAN/COACH) ,

Benodigd speciaal gereedschap: geen
Verwijderen

1. Verwijder de zitting en de rugleuning van de
achterbank (zie Bewerking nrs. 43 776 en

43 778).

Fig. 21 A - Methode om de lip van het ruitrubber
m.b.v. een koord over de sponningrand te
trekken
B - Overlapping van koorduiteinden

2. Verwijder aan weerszijden van de wagen de
bekleding van de binnenzijde van de achter stijl (zie Bewerking nr. 43 618).

Maak de beide aansluitstekkers van de achter ruitverwarming los. De stekkers bevinden zich
in de bagageruimte, achter de geluiddempende
platen van de wielkasten (Fig. 22). Trek de
draden van de achterruitverwarming naar de
binnenzijde van de wagen toe uit de achter stijlen (Fig. 23).

4.

Verwijder de hoedenplank (zie Bewerking nr.

ww

w.

3.

44 688).

5. Leg hoezen over het kofferdeksel en het paneel
onder de achterruit om mogelijke beschadiging
van de lak te voorkomen.

6. Druk vanaf de binnenzijde van de wagen de lip
van het ruitrubber met een speciaal daarvoor
bestemd stuk gereedschap onder de bovenrand
en de zijranden van de ruitsponning. Druk
ruit en ruitrubber gezamenlijk naar buiten.
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TEI42/10
Fig. 22 Aansluitingen van achterruitverwarming
in bagageruimte (slechts één zijde afge beeld).
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RUITEN EN RUITMECHANISME

DEEL '
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7. Trek de mylar sierstrip uit de groef in het
ruitrubber, na het afdekplaatje op de naad
tussen de stripuiteinden te hebben weggenomen
(Fig. 25). Trek het ruitrubber van de ruit.
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8. Als de ruit ten gevolge van een ongeval moet
worden vernieuwd, dient men te controleren of
de afmetingen van de ruitsponning juist zijn
en de sponningrand de juiste breedte heeft
(nominaal 15 mm) en niet gedeukt of verbogen
is. Verwijder zorgvuldig alle eventueel in de
groeven van het ruitrubber achtergebleven
glassplinters en schraap de kitresten uit het
rubber en van de rand in de ruitsponning.
GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN, ZOALS BENZINE OF
TERPENTINE, OM HET RUITRUBBER TE REINIGEN,
AANGEZIEN DIT DAARDOOR ZAL OPZWELLEN.

Monteren

TEI42111

Fig. 23 Doorvoergat in achterstijl voor een
aansluitdraad van de achterruitverwar ming.

9. Monteer het ruitrubber om de ruit (Fig. 18)
en leg een koord in de groef van het rubber
welke om de ruitsponningrand komt te zitten.
Zorg dat de uiteinden van het koord halverwege de onderrand uit het rubber hangen en
elkaar ca. 150 mm in de groef overlappen.

fo
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N.B.: Desgewenst kan van een stalen pijpje
(Fig. 19) een eenvoudig stuk gereedschap worden
gemaakt om het inbrengen van het koord in de
groef van ' het-ruitrubber te vergemakkelijken.
Het koord wordt via het gat in de zijkant van
het pijpje naar binnen geschoven en verlaat
dit via het onderste uiteinde ('B' in Fig. 19).
Door het pijpje vervolgens in de groef van het
rubber te drukken ('A' in Fig. 19) en langzaam
te verplaatsen, wordt het koord automatisch in
het rubber aangebracht.
Om het ruitrubber op zijn plaats te houden,
kunt u korte stukken plakband dwars over het
rubber aanbrengen en op beide zijden van de
ruit plakken.

-n
TEI42/10
\`
Fig. 24 Aansluitingen van achterruitverwarming
in bagageruimte (slechts één zijde afge beeld).
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10. Plaats de ruit met het daarom aangebrachte
rubber in de ruitsponning. Druk het geheel
omhoog tot de groef in het rubber op de boven rand van de sponning is geschoven. Controleer
of de uiteinden van het koord naar binnen
hangen en druk de ruit aan de onderzijde ste vig aan. Trek nu in de wagen aan één van de
uiteinden van het koord om de lip van het
rubber over de sponningrand te schuiven. Daarbij moet de ruit van buitenaf door een helper
met de hand aangedrukt of met een zachte hamer
aangeklopt worden op de plaats waar het koord
uit het rubber wordt getrokken. Wanneer het
koord tot het midden van de bovenrand van de
ruit is losgetrokken, moet de procedure met
het andere uiteinde van het koord worden her haald.
HET KOORD MOET HAAKS T.O.V. DE RUITSPONNING
UIT HET RUBBER WORDEN GETROKKEN, D.W.Z. NAAR
HET MIDDEN VAN DE RUIT TOE.
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Fig. 25 Mylar sierstrip uit groef van ruitrubber
verwijderen.
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RUITEN EN RUITMECHANISME

DEEL

Smeer de groef waarin de mylar sierstrip komt
te liggen met rubbervet en monteer de strip.

12.

Voer de aansluitdraden van de achterruitver warming door de achterstijlen naar de bagage ruimte.

13.

Sluit de draden in de bagageruimte aan. Monteer de geluidwerende platen op de wielkasten.

14.

Monteer aan weerszijden de bekleding op de
achterstijlen (zie Bewerking nr. 43 618).

15.

Monteer de hoedenplank (zie Bewerking nr.
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11.

43 668).
16.

.n
l

Verwijder één voor één de stukjes plakband,
direkt voordat het ruitrubber op die plaats
over de sponningrand wordt getrokken.

Fig. 26 Juiste stand van ruitrubber t.o.v.
carrosserie en achterruit.

Monteerde rugleuning en de zitting van de
achterbank (zie resp. Bewerking nr. 43 778
en 43 776).

42 654

ACHTERRUIT - VERWIJDEREN EN MONTEREN
(STATIONWAGON)

Benodigd speciaal gereedschap: geen
Verwijderen

Verwijder, indien gemonteerd, de ruitewisser arm met het wisserblad; Fig. 28. Zie hiervoor
Bewerking nr. 32 524. Open de achterklep.

2.

Maak de aansluitstekkers van de achterruit verwarming los (Fig. 31).

3.

Druk vanaf de binnenzijde van de wagen de lip
van het ruitrubber met een speciaal daarvoor
bestemd stuk gereedschap onder de bovenrand
en de zijranden van de ruitsponning. Druk
ruit en ruitrubber gezamenlijk naar buiten.

Verwijder het ruitrubber van de ruit. Trek de
mylar sierstrip uit de groef in het ruitrubber,
na het afdekplaatje op de naad tussen de stripuiteinden te hebben weggenomen (Fig. 25).

Fig. 27 A - Methode om de lip van het ruitrubber
"m.b.v. een koord over de sponningrand
te trekken
B - Overlapping van koorduiteinden

w.

4.

fo
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1.

Als de ruit ten gevolge van een ongeval moet
worden vernieuwd, dient men te controleren of
de afmetingen van de ruitsponning juist zijn
en de sponningrand de juiste breedte heeft
(nominaal 15 mm) en niet gedeukt of verbogen
is. Verwijder zorgvuldig alle eventueel in de
groeven van het ruitrubber achtergebleven
glassplinters en schraap eventuele kitresten
uit het rubber en van de rand in de ruitspon ning.
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5.

GEBRUIK GEEN OPLOSMIDDELEN, ZOALS BENZINE OF
TERPENTINE, OM HET RUITRUBBER TE REINIGEN,
AANGEZIEN DIT DAARDOOR ZAL OPZWELLEN.
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Fig. 28 Ruitewisser van achterruit
(zie hoofdstuk 32 voor nadere bijzonder heden).
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RUITEN EN RUITMECHANISME

DEEL 'B'

Monteren
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N.B.: Desgewenst kan van een stalen pijpje
(Fig. 29) een eenvoudig stuk gereedschap worden
gemaakt om het inbrengen van het koord in de
groef van het ruitrubber te vergemakkelijken.
Het koord wordt via het gat in de zijkant van
het pijpje naar binnen geschoven en verlaat
dit via het onderste uiteinde ('B' in Fig. 29).
Door het pijpje vervolgens in de groef van het
rubber te drukken ('A' in Fig. 29) en langzaam
te verplaatsen, wordt het koord automatisch in
het rubber aangebracht.

.n
l

6. Monteer het ruitrubber om de ruit (Fig. 30)
en leg een koord in de groef van het rubber
welke om de ruitsponningrand komt te zitten.
Zorg dat de uiteinden van het koord halver wege de onderrand uit het rubber hangen en
elkaar ca. 150 mm in de groef overlappen.

Om het ruitrubber op zijn plaats te houden,
kunt u korte stukken plakband dwars over het
rubber aanbrengen en op beide zijden van de
ruit plakken.

fo
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7. Plaats de ruit met het daarom aangebrachte
rubber in de ruitsponning. Druk het geheel
omhoog tot de groef in het rubber op de boven rand van de sponning is geschoven. Controleer
of de uiteinden van het koord naar binnen
hangen en druk de ruit aan de onderzijde ste vig aan. Trek nu in de wagen aan één van de
uiteinden van het koord om de lip van het
rubber over de sponningrand te schuiven. Daar bij moet de ruit van buitenaf door een helper
met de hand aangedrukt of met een zachte hamer
aangeklopt worden op de plaats waar het koord
uit het rubber wordt getrokken. Wanneer het
koord tot het midden van de bovenrand van de
ruit is losgetrokken, moet de procedure met
het andere uiteinde van het koord worden her haald.

Fig. 29 A - Gereedschap in groef van ruitrubber
drukken
B - Gereedschap om het montagekoord in de
groef van het ruitrubber aan te brengen

HET KOORD MOET HAAKS T.O.V. DE RUITSPONNING
UIT HET RUBBER WORDEN GETROKKEN, D.W.Z. NAAR
HET MIDDEN VAN DE RUIT TOE; zie Fig. 21.

TC/42/3/N
Fig. 30 Ruitrubber om ruit monteren.

Verwijder één voor één de stukjes plakband,
direkt voordat het ruitrubber op die plaats
over de sponningrand wordt getrokken.

Smeer de groef waarin de mylar sierstrip komt
te liggen met rubbervet en monteer de strip.

9.

Sluit de stekkers op de achterruitverwarming
aan.
Monteer, indien van toepassing, de ruitewisser arm met het wisserblad, zoals in Bewerking nr.
32 524 is beschreven.
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w.

8.
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Fig. 31 Aansluitstekkers van achterruitverwarming.
A - Massa-aansluiting
B - Plus-aansluiting
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