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Rostskvdd sbehandlinq qv bilor

Sedon de första onvisningqrnq för rostskyddsbehandling av bilqr utqr-
betqdes, hcr erforenheternq kring metoder och utrustningcr ökat och
motiverqr en komplettering ov dessq onvisningor.

I försto hond st&r olltmer klort, ott mon bör skilja på begreppet
rostskyddsbehondling och det iiven tidigcre vonligo skyddet
mot ste,nsprut. Det senqre har således inget direkt med rostskvco att
skqffa iiven om rostskyddonde medel toges i bruk.

Föreliggcnde cnvisningor - vilko bqserots p& tidigcne qv serviceavdel-
ning utgiven servicebulletin - ligger till grund för den rostskvddsbe-
hqndliqq qv för rost speciellt utsatta detoljer, vilken vo4E bil n[rnero
undergår vid levercnscentrclerno. vid upprepod behqndling cv bil, se-
don de.n tcgits i bruk, bör också desso onvisningcr föIjos tiltsamåons
med göllande servicebulletin. En awikelse från onvisningorno ör ej
ott tillrådq.

Betröffcnde stensprutskvdd ger onvisningornc besked om, inom vilko
omr&den s.klllåffiffiÄq inte f&r fölreko**o. Dessutom rekommen-
deros ett underliggon9e lcger crv tunnflyLonde rostskyddsoljo, innon
"mossq" sprutos p&. Vid senqre behondlingar bör "m-qssc" -omr&dena
noggrcnt indrönkqs med tunnflytcnde rostskyddsoljc, som ger ett verk-
somt skydd mot rostbildning inom dessq omr&den.
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Märke Mercedes-Benz
ffi s, sE, 219
1 8O-serien
,?o, 19Ob, 19O D, 1gO Db

Kmrplettcronde onvisningor för
ROSTSKYDDSBEHANDLI NG

Borrniug
lill-se, att sprutavståndet 40 - 50 cm inte överskrides.
Borrade hål förses med gunnipluggar.

SprutninF
A. Invändigt ned tunnflytande rostskyddsolja

A, B, C osv. - befintliga hål, gunnipluggar denont. och laont.
1t 2, ] osv. = hål sonl borras, ett på var sida där ej annat angives.
Varje hål avser ett hålrunas som skall besprutas i alla rikthingar.
Undantag anges genoe pilar, som visar sprutriktningen.
OBS! Luftnotstånd nj-askar spruteffekten! Spruta därför tiIlräckligt

länge - i regel så att avrinning konstateras. ttVrickan på mun-
stycket även då viss riktning angetts.

B. Utvändigt
1. Tunn olja; Stänkskärmarnas undersidor, onkring stråLkaetarhusea,

onkring donkraftfästen, bakre dörrstolpe
2. Tjock, torkande olja: Karossens hela undersida, onkring stråI-

kastarhusea, donkraf tfästen
t. ItMassan: Stänkskärmarnas undersidor, dock ej i ändpartierna;

dubbelt 1ager, där stensprut förekommer.
4. Onväxl-ande tjock e11er tunn olja: Stötfångarnas och hjulkapslar-

nas ineidor.

OBS t Ingen underredsnaec;a
i ändpartj-erna, dvs,
utanför markerings-
linjerna.
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Märke Mercedes-Beaz
22Oa, S, SE, 219
180-eerien
190t 190b, 1go D, 1go Db

ArbetsordninE
för rostskyddsbehandliap

A. Rengöring av undemede

B. Rostskyddsarbete
Nedeänkt Iäge

Snedstäl]-da balken i notorrunnet rrlrr borras.
Dörrarnas bakkant rr2brr borras
Tunnol-jespruta rrlrrrrrzbrt, främre fickorna i notorhuven rrAtt, nittre
d.örrstolpe! rrBn, bakre dörrstol-pen rrCrr.

Proppa borrade håL.

Ealv höjd
Stänkplåt i fränre hjulhus nStr borras.
Tunnoljespruta rrJrr och dräaeringshåI i bakre bJulhue ttDtt.
Proppa hå1et tt3tt.

Högsta höjd
Ranbalkarnas främre ändar rf4tt borrae.
Yttre Iängsgående balkar n5rr och tt6rt borras.
Fräunre dörrstolpe ttTtt borras.
Främre dqnkraftfäste il8n borras^.
Yttre längsgående bal-kar ttln, n'1Orr och rt11tt bogas.
Bakre donkraftfäste ttStt borras.
Yttre balk i bakre hjulhus rr12rr och rflJrt boryas.
Dörrar färdigborras tf2arr.
Tunnoljespruta rr2arrr-rr4rt till- ,r13rr, yttre batk rrFil vid tvärbalk HGnr
inre balk vid växe11!4sa ttHtt, tvärbal-k |tJrr r inre balk nKn, tvärbaLkrrl,rt och svä-ngda balken trMtt. {

Proppa borrade håL.

C. övrig underredsbehandling
Tunn oJ-ja: Spruta i stänkskärnarna, pensla kederListerna utvändigt.
Tjock olja: Spruta i stänkskärmarna i övrigt.
rrMassarr: spruta i stänkskärmarna, där stensprut förekomner.
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Måirkg Mercedes-Benz
22Oa, S, SE, 219
18o-seriea
190r 190br 190 D, 1gO Db

Dgn snedstälLda balken trlrr [ot
bjulhuset i notomunnet
Boma ett hål på Uåaa sidor.
Spruta uppåt och nedåt.

Dörrar rf2rl

Borra i bakkaat och i
botten.
Spruta eå att ytter-
plåten täcks väl av
olja.

Mittrc dörretolpe tfBrl

Spruta aedåt genon den
fyrkantiga öppnlngen.

Bakre dörrstolpe frCrt

Spruta genom den runda öppningea i
bagagerumnets sldovägg längst fråm.
Använd J.uftspruta typ rrfotogensprutatt
och duscha en'gång, inte för rikligt.
Dtrscha försiktigt, så att taktyget ej
skadas genon de störe öppningarna i
samsa plåtdetalj.
rrDtt - dräneringshål.

w dörr&nomskärni

ffi
tJpitrån

ci nil i botten
b hflt i bqkkqn
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Barbalkarnae fräare ändar r4n

Bora ctt bål bakon fästet för
krängniugehännaren.
Spruta franåt och bakåt.

Ittre Iäafsgående balkar
Boma ovanför fästet för franflygelna
tvärgträva rr5rr. Borra vid vinkeln ft6r,
Borra upp befint3.lga hål nEF. Borra
ett hå1 nitt under nittre dörrstolpen
tr9tr. Borra L botten på fräare därr-
stolpen nTrr aant i botten på donkraft-
fäetet tr8tt.

Spruta i alla rihtningar.

Märke Mercedes-Benz
22Oa, S, SE, 219
180-serien
19O, 1gob, 1gO D, 190 Db

Stänkplåtca i fräare hjulbueea tfJn
har dca fora, son autyde i vidstå-
eade bild.
Boma ca. JOO an från pIåtena aedre
kant.
Spruta i alla riktningar.
OBS! Franstäakekärrene bakrc varti-

kala skruvförband skaU olje-
sprutas.

Ittre läagesående balkar (ferts)
Borra 2OO nn från bakre donkraft-
fäEtet n1Orr. Borra i botten på dou-
kraftfästet n8tt. Borra bakon det
bcfintliga håIet under doakraft-
fäetct n1 1tr r

Spruta i alla riktningar.

-4-



Märke Mercedes-Benz
22Oa, S, SE, 219
1BO-serien
1go, 190b, 1goD,1gA

Svängda balkarna över
bakaxeln il12ll och ll1Jil

Borra enligt bilden och
spruta i al-1a riktningar.

Salkarna på var sida
on växellådan nHil

Spruta genom håLen i
a1la riktningar.

Db

Bambalkarnas bakre ändar rrFtt

Spruta i a1la riktningar genom de
båda hålen i varje hörn.

Tvärbalk rrJfl och balkar
var sida

Spruta i alla riktningar.

Balkarna på var si_da
on slutväxeln ilMil, lrl,il

Spruta genom hå1en i
alla r j-ktningar.
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