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VOORWOORD

Voor een ML-behandeling worden corrosieweren-
de middelen van verschillende merken in de han-
def gebracht. Elk merk heeft daarbij ziin eigen
spuitapparatuur en spuitmethodes ontwikkeld.
Voor de behandelingsmethodiek verwijzen wij
naar de gedetailleerde instructies, zoals deze door
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de leveranciers van de diverse corrosiewerende
middelen worden verstrekt. Door welke gaten en
openingen in de verschillende kokerbalken van de
F 218 cabine gespoten dient te worden om het
ML-proces te voltrekken, wordt evenwel door DAF
bepaald en is in dit hoofdstuk aangegeven.
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Wijzigi ngen voorbehouden
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1.

2.

3.

4.

ONDERZIJDE CABINE

Boor de gaten 9 en 10 (fig. 1).
Boor gat 1 in het midden van de dwarsligger aan
de voorzijde van de cabine (zie ook tig.2 en 3).

Behandel via gat 1 (fig. 1, 2 en 3) de linker-
en de rechterzijde van de dwarsligger. Spuit
ook via de afwateringsgaten 26.
Behandel via de bestaande gaten 2 en 3 (fig.1)
het voorste stuk van de langsliggers.
Behandel via de bestaande gaten 4 en 5 (f ig. 1)
de kleine dwarsliggers.
Behandel via de bestaande gaten 6 en 7 het
middelste en het achterste stuk van de langs-
liggers (fig. 1).
Behandel via het gat 8 van de vergrendeling
de linker- en de rechterzijde van de achterste
dwarsligger (fig. 1 en 4).
Behandel via de geboorde gaten I en 10 de
langsliggers onder de beide portieren (fig. 1

en 4\. Let er hierbij goed op dat ook inder-
daad in de langsligger gespoten wordt.
Bespuit de onderzijde van de cabine geheel.
Spuit daarbij vooral op alle naden.

BINNENZIJDE CABINE

Verwijder de opbergbak achter de chauffeursstoel.
Demonteer de twee ziipanelen die de gaten 17 en
18 (fig.2 en 7) bedekken. Verwijder de twee pane-
f en van de achterwand 19 (f ig . 2). Draai de por-
tierramen dicht. Verwijder het grote bekfedings-
paneel 25 en de aluminium beschermplaat 24 van
de portieren (fig. 5). Verwijder uit de linker por-
tierstijl de portierschakelaar van de binnenverlich-
ting en uit de rechter portierstijl de rubber dop,
die zich op dezelfde plaats bevindt (fig. 1 en 6)
20 en 21 . Sla de vloerbedekking aan de bijrijders-
zijde offi, zodat de gleuf tussen het voorfront en
de dwarsligger vrijkomt (fig. 3) 12. Krab het over-
tollige Exophon van de naden weg.
1. Spuit via gleuf 12 $ig. 2 en 3) aan de bijrij-

derszijde het gehefe voorste gedeelte van de
voorfront dwarsl igger.

2. Behandel de naden 13 en 14 (f ig . 2) door bo-
ven de bekleding van het voorfront tegen de
naden te spuiten.
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6.
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Fig. 3

Fig. 4
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3. Boven de zijpanelen voor in de cabine, onder
het dashboard, bevinden zich twee openingen
15 en 16 $ig. 2 en 6). Bespuit nu de naden
tussen de portierstijlen en het voorfront via
deze openingen.

4. Bespuit de gehele holle ruimte via de vrijge-
komen openingen 17 en 18 (fig. 2 en 7). Spuit
vooral op alle naden.
Reduceer de spuitdruk tot ca. 2 atm. Bespuit
via opening 19 (fi1.2,7 en 8) de gehele holle
ruimte. Spuit vooral op alle naden en de on-
derzijde van de raamsponningen. Spuit nu
de binnenzijde van de diverse kokerbalken
van de achterwand. Let er bii het spuiten op
dat de hemelbekleding niet wordt geraakt!
De hoekstijlen zijn dubbel uitgevoerd (fig. 8).
Houd een doek tegen de openingen 15 en 16
(zie punt 3) om spatten in de cabine te voor-
komen. Spuit via de gaten 20 en 21 (f ig. 1, 2
en 6) in de bovenzijde van de voorruitstijl. Via
dezelfde gaten 20 en 21 wordt in de scharnier-
stijl gespoten.
Spuit de inwendige ruimte van de deurvanger
via het gat 22 (f ig . 2).
Spuit de gehele binnenzijde van het portier.
Spuit vooral op de zijnaden en de naad langs
het raam 24 en 25 (fig. 5).
Denk om de dubbele plaat aan de voorzijde
van het portier: De ruimte tussen deze twee
platen is te bereiken via de gaten 27 (fig. 5)
van het grote bekledingspaneel 25 (fig. 5).
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5.

6.

7.

8.

Fig. 6

Fig. 7

Maak de cabine schoon
men onderdelen. Plug de
een plastic plug.

en monteer alle afgeno-
gaten 1 , 9 en 10 at met

Fig. 8


	Ml behandeling cabine F 218 van de Daf F 2200
	Voorwoord
	Nummeraanduiding tectyl punten
	Onderzijde en de binnenzijde cabine
	Binnenzijde en eindbehandeling

