
OBS! Ved behandling af bund er følgende meget vigtigt: Ingen afmon-
tering af dækplader for batteri. Hvad angår orange kabler der er under 
El/hybrid-biler, så er disse stærkstrømsførende! Disse kabler skal altid 
være synlige og må ikke påføres produkt. Der kan også sidde gule ad-
varselstrekanter/signalmærker, disse må heller ikke påføres produkt.

Volkswagen ID.4

Slæbe anordning i frontkofanger 
behandles via eks. Proppet hul.

Fronthjelm behandles via eks. 
Åbninger hele vejen rundt.
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Behandl tårne foroven gennem 
huller i plastplade v/torpedo 
samt forskærme foroven via eks. 
åbninger.

Behandl vange spidser v/
frontkofanger.

5

Behandl tværvange i kofan-
ger via åbning v/låsetøj.
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Motorrum. Behandl længdevan-
ger, langs kanten v/forskærme, 
tårne, samt hængsler v/front-
hjelm. N.B. Ingen behandling på 
orangekabler.

Fordør. Vip ledningsgennem-
føring ud forneden og træk 
ned, behandl via eks. proppet 
hul. Ingen behandling mod 
kabinen pga. trykcensor for 
airbag.

Bag dør. Vip ledningsgennemfø-
ring ud forneden og træk ned, 
behandl via eks. Proppet hul.

Bagskærm. Afmonter 
øverste skrue for dørgaff, 
behandl via eks . Hul.
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120 Nm

Bagskærm fra bagagerum. 
Afmonter afstandsklods v/ 
baglygte, behandl via skruehul. 
Behandles også fra under side, se 
billede 22.



Længdevange for, behandles via 
eks. Huller.
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Tværvange samt vange 
spidser i front, behandles 
via eks. Åbning.

Forstærkning v/bagbro, be-
handles via eks. Hul.
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Forstærkning V/støddæm-
per, behandles via eks.
Huller. Ingen behandling 
på orangekabler.

Bagskærm forneden, behandles 
via eks. Proppet hul.

Tværvange efter batteri, behand-
les via eks. Hul. Ingen behandling 
på kabler, batteristik samt batte-
ri.

Behandl længdevanger bag, via 
eks. Huller.

25

Vange spidser i bag samt længde 
vange behandles via eks. Proppet 
hul.
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Bagklap foroven. Vip beklædning ud ved ruden, behandl med forsig-
tighed via eks. Huller.

14 1511

Bagpanel. Demonter beklæd-
ning, behandl via eks. Huller i alle 
retninger.
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Bagklap. Demonter flapper, behandl via eks. Hul. 
Bemærk dobbeltplade.

13

Topvange samt A stolpe/panel 
behandles via eks. Proppet huller.

Panel bag, behandles via eks. 
Proppet hul. Bemærk profilrør 
indvendig i panel.
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Længde vange i front, behandles 
via eks. Huller forneden.
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Bagbro, behandles via alle 
eks. Huller.

Tværvange i bagkofanger be-
handles via eks. Åbning.

Ingen behandling på Batteri, stik 
samt orangekabler!!

Lille længdevange før hjulkasse 
bag, behandles via eks. Hul.

Forbro, behandles via alle eks. 
Huller.

Beregn ca. 40 min til af/på mon-
tering af plastdele.
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