z3forum.nl HOWTO

Softtop naden los, hoe te fixen.
Deze HOWTO is gebaseerd op de informatie die op het Z3 Forum is geplaatst.

Een klein optisch probleem:
Dit weekend de hardtop afgehaald en opgeborgen, en vervolgens de softtop terug dicht
geklikt.
Nu is er mij iets opgevallen:
Bovenaan rechts aan de achterruit (zie foto's) is een stukje stof losgekomen vanonder de
rubber. (op de detailfoto links dus.....)
Ik heb dit reeds enkele malen met een fijne schroevendraaier zeer voorzichtig terug onder de
rubber gestopt.
Nu blijft dit er precies maar uitkomen. Waterdichtheid?
Hoe is dit op te lossen? Is dit door het lang plat liggen van de softtop?
Graag jullie raad en oplossing.
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Dit komt regelmatig voor bij de Z3 maar is eenvoudig met een beetje lijm te verhelpen.
Het beste kan je wel een lijmsoort nemen die flexibel blijft. Het stof terug tussen het rubber
prutsen gaat ook lekker met een plamuurmes. Is lekker dun. neem er wel 1 met afgeronde
hoekjes. Ik heb inderdaad ook goeder ervaringen met transparante siliconenkit. Blijvend
flexibel en duurzaam.
Ik had het probleem ook. Heb het opgelost met Repair Extreme van Pattex. Dit is een
supersterke, transparante, kleurloze en flexibel blijvende lijm. De verpakking van de lijm
belooft dat de lijm in extreme omstandigheden vele materialen (waaronder plastic en textiel)
herstelt en verbindt en weerstand biedt aan trillingen, spanning, water en extreme
temperaturen.
Ik heb de vergrendeling van de softtop losgemaakt om de spanning van het dak te halen.
Vervolgens heb ik met een kleine schroevendraaier de stof tussen het rubber teruggeleid.
Daarna heb ik met schilderstape de stof afgeplakt tot tegen de rubber rand. Toen heb ik de
schroevendraaier en het spuitmondje van de tube tussen het rubber gestoken en de
schroevendraaier met daarachter het spuitmondje van de lijmtube langs de te herstellen plek
gebracht, terwijl ik licht in de tube kneep. Nadat je de lijm op deze manier tussen de
rubberrand hebt gebracht kun je de tape onmiddellijk weghalen. Even een uurtje laten drogen
voordat je de vergrendeling van de kap weer vastmaakt en klaar is kees.
Mijn ervaringen met een (betaal)pasje zijn erg goed. Geen scherpe randen en flexibel. Geen
beschadigingen.

Allen bedankt dat jullie deze informatie wilde delen met de andere forum gebruikers.
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