
  

  

 

  

SPECIFIEKE BEVESTIGINGSINSTRUCTIES: VOOR BEIDE VERSIES 
 

Achter Plus met gesplitste stoelen, voorbereid 
voor een Bumper Flap 

LEXUS RX vanaf 2009 

Ons kenmerk: H0498 

 
VERPAKKINGSVEREISTEN 

“ACHTER” KOFFERBAKBESCHERMING 

• 6 x ref 121’s 
 

“VOOR” KOFFERBAKBESCHERMING 

• Minimum van 4 zelfklevende 
klittenbandbevestigingen 

• 6 x ref 121’s 
 

ACHTERKLEPBESCHERMING  

• Minimum van 8 zelfklevende 
klittenbandbevestigingen 

 

VOORBEREIDINGEN 
• Verwijder de afdekking van de kofferbak. Het kan later weer aangebracht worden.  

• Zorg ervoor dat de achterstoelen zo rechtop mogelijk staan om de kofferbakbescherming te 
passen. 

DE BASIS AANBRENGEN 
• Plaats de basis goed op zijn plaats. Begin bij het achterklepuiteinde en werk naar voren. Het 

klittenband aan de onderkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding 
bevestigd. 

DE VOORKANT AANBRENGEN (Met de Hatchbag logo) 

• Haal de klittenbandbevestigingsbandjes rond elke corresponderende hoofdsteunenpaal en 
bevestig terug op elkaar. 

• Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding 
bevestigd. 

MAAK HET KLITTENBAND EN DE HOOFDSTEUNBANDJES LOS VOORDAT U DE 
BOVENSTE DELEN VAN DE ACHTERSTOELEN NEERKLAPT 
 

Wanneer u de kofferbakbescherming 
van uw voertuig regelmatig 
verwijdert/aanbrengt, zal de 
bekleding gaan ‘pluizen’. Wij bieden 
daarom als alternatief een ‘set voor 
veelvuldig gebruik’ aan.  
U kunt de set voor veelvuldig gebruik 

kopen in onze online Factory Shop. 

Voeg de set aan uw bestelling in de 

Factory Shop toe.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BELANGRIJK VOOR DE VOORBEREIDINGEN 

 ALLEEN VOOR ACHTERSTOELEN NAAR VOREN GESCHOVEN 

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. 

ACHTERKLEPBESCHERMING VOOR ALLE VERSIES 

 

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

LET OP: U kunt het deurgedeelte van de afdekking niet 
vervangen tijdens het gebruik van de Hatchbag 
achterklepbescherming. 

 
GENERIEKE FOTO 

Foto A Foto B 

DE ZIJKANTEN AAN HET ACHTERKLEPUITEINDE 
 
Foto A + B + C   

• Zie Foto A – vanaf het start punt, schuif het plastic gedeelte van de ref:121 tabbladen achter de beklede 
panelen, zodat het klittenbandgedeelte voor de bekleding hangt. Raadpleeg Foto B. 

• Foto C – het plastic gedeelte blijft achter het paneel opgesloten. 

• Elke kant heeft 3 tabbladen nodig. 

• Schuif omhoog of omlaag om uit te lijnen met het klittenband aan de achterkant van de 
kofferbakbescherming. 

• Bevestig deze – zie Foto C. 
 

Foto C 

 START   

DE ZIJKANTEN AANBRENGEN 
• Plaats zorgvuldig de zijpanelen op hun plaats.  

• Het klittenband aan de achterkant van de kofferbakbescherming wordt direct op de bekleding bevestigd. 

• “ACHTERSTOELEN NAAR VOREN GESCHOVEN”: het voorste paar klittenbandbevestigingen op de 
achterkant van de kofferbakbescherming vereist zelfklevende klittenbandevestigingen om op de 
kunststof te worden bevestigd. 
 


