
 

 

  

VOORBEREIDINGEN 

• Verwijder de afdekking van de kofferbak. 

Raadpleeg de foto’s op de overkant voor het volgende: 

• Foto A: Zorg ervoor dat de 3e rij stoelen voetruimtes bedekt zijn door de neerklapbare flappen.  

• Foto B: Ontgrendel de veiligheidsgordels voor de 3e rij stoelen en bevestig zoals aangegeven. 
 

DE BASIS AANBRENGEN 

• Plaats de basis goed op zijn plaats. Het klittenband aan de onderkant van de 
kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd.  

• Bevestig de 4 banden (aan het achterklepuiteinde) aan de corresponderende “D”-ringen. 
 

VERPAKKINGSVEREISTEN 

KOFFERBAKBESCHERMING  

• Minimum van 22 zelfklevende klittenbandbevestigingen 

• 2 x 465mm zelfklevende klittenbandbevestiging 

ACHTERKLEPBESCHERMING  

• Minimum van 25 zelfklevende klittenbandbevestigingen. 
 

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

Het is belangrijk dat de siliconelaag van de strip wordt verwijderd als het zelfklevende klittenband 
wordt gebruikt om de kofferbakbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. Silicone wordt 
tijdens de productie aangebracht en is ook te vinden in veel reinigingsproducten voor auto’s. Het is 
zeer waarschijnlijk dat er een opeenhoping van silicone zal ontstaan. Voordat u 
klittenband aanbrengt, moet u de oppervlakken grondig schoonmaken met een 
siliconeverwijderaar. (Wanneer het klittenband in aanraking komt met het silicone, kan het niet meer 
worden gebruikt.) Wij raden ‘Intensive Tar Remover’ van AutoGlym aan, dat verkrijgbaar is bij 
Mercurius Tools. Veeg siliconeresten goed weg met een aparte, schone, droge doek. 
 

OPMERKING: het duurt 24 uur voordat de hechting optimaal is. Raak de Hatchbag in die periode 
niet aan. 
 

CITROEN GRAND C4 PICASSO 

Ons kenmerk: H0466  
 

2 KOFFERBAKBESCHERMING MODELLEN   
Beide: 3e Rij Neergeklapt 

Of 2e rij zo ver mogelijk naar achteren geschoven  
OF 2e rij zo ver mogelijk naar voren 



 

DE VOORKANT AANBRENGEN 

• Breng de klittenbandbevestiging banden rond de hoofdsteunpalen en bevestig op de 
kofferbakbescherming.  

• ACHTER PLUS / GESPLITSTE STOELEN versies: Het klittenband aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd. 

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

• Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats en bevestig de banden. 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de zijkanten vast te maken aan de 
kunststof. 

OPTIONELE EXTRA’S 
Achter Plus versies – u moet de hoofdsteunbanden eerst losmaken voordat u de 2e rij stoelen 
neerklapt. 

Achterklepbescherming: Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om de 
achterklepbescherming aan de kunststof strip te bevestigen. 
 

A 

NEERKLAPBARE 

FLAPPEN 

B 

Geldt als de stoelen naar voren of naar 
achteren zijn geschoven 


