
 

 

VERPAKKINGSVEREISTEN 
KOFFERBAKBESCHERMING 

• Minimum van 5 zelfklevende klittenbandbevestigingen 

• Voorgesneden lengte zelfklevende klittenbandbevestigingen: 
o 30mm breed – 2 @1080mm lang 
o 20mm breed – 2 @200mm lang 
o 3 x ref: 107 (plastic + klittenband) 

 

ACHTERKLEPBESCHERMING  
• Minimum van 21 zelfklevende klittenbandbevestigingen 

 

 

 

Land Rover DEFENDER 110 -  
2007 tot 2016 Ons kenmerk: H0479 
MET veiligheidsnet verwijderd van de achterkant van de 
achterstoelen 
 

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. 

DE BASIS AANBRENGEN 
• Plaats de basis goed op zijn plaats. 

• Bevestig de twee voorste banden aan de beugels van 
de achterstoelen. 

• Bevestig de 4 banden aan de zijkant aan de 
bagagehaken. 

• Het achterklepuiteinde heeft 3 magneten die aan de 
dunne metalen strip zullen worden bevestigd. 

DE VOORKANT AANBRENGEN 

• Haal de 6 klittenband bandjes om de 
corresponderende hoofdsteunpalen en maak ze vast. 

• Het klittenband aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming zal direct bevestigen aan de 
bekleding aan de achterkant van de stoelen. 

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 

• Gebruik de zelfklevende klittenbandbevestigingen om 
de zijkanten goed op hun plaats te bevestigen. 

• Foto A: De Ref:107 tabbladen schuiven over de 
getapete rand van de bekleding. De 
kofferbakbescherming zal aan het klittenbandgedeelte 
hechten. 
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WAARSCHUWING: KOFFERBAKBESCHERMING GEBRUIKT STERKE MAGNETEN 


