
 
 

Monteringsanvisning for Magnetisk Skiltholder 

Tid = 45-60min 

 

I dette sette følger det med deler og materialer som du trenger for å kunne 

montere din magnetiske skiltholder. 

 

-2 Knivblader 

-Alcantara Bakside/r 

-Lim på sprøyte 

-Lim på Spray 

-10/18 Magneter 

 

1. Sørg for å demontere ditt skilt som du har i dag ut fra 

skiltrammen. Rengjør både skilt og fanger. Der skiltet skal 

monteres. 

 

2. Demonter din front fanger. Demontering varier veldig bra 

bil til bil og det kan ta alt fra 5-30min avhengig av bil. På 

baksiden av fangeren skal det monteres magneter. 

 

 

 

 



 
 

3. Etter at du har rengjort baksiden (med wipedown eller sprit) snur du skiltet 

ditt med nummeret ditt nedover. Nå skal magnetene monteres. På skiltet skal 

det monteres 8stk magneter. Hvilken vei du monterer disse spiller ingen rolle. 

Vi anbefaler at magnetene monteres som på bildet under. Hold deg minimum 2 

cm innenfor kanten til enhver tid. 100% Nøyaktig plassering vil ikke være 

universal da alle fangerne er av forskjellig utforming så her må det planlegges 

litt. Tanken er at skiltet skal ha kontakt med fangeren hele veien. Den 

plasseringen du har på magnetene på skiltet skal også være mulig bak 

fangeren. For å feste magnetene benyttes Limet som er i den med følgende lim 

sprøyten. (Dette limet brukes også til magnetene som skal på baksiden av 

fangeren og bakre skiltholder) Sett en liten ert med lim på magneten og plaser 

magnetene på ønsket på plassering. Press magnetene lett nedover. Limet er 

ferdigherdet etter 24timer. 
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4. Når alle magnetene er plassert på ønsket plassering så skal alcantara 

baksiden monteres. Alcantara tekstilen har 2 sider. 1 visuell pen side og en litt 

mattere side. Den siden som er merket med «LIMES HER» er siden som limet 

skal påføres. Til dette skal den medfølgende 3M Spraylimen benyttes. Rist godt 

før bruk. 

5. Før du setter i gang med dette limet er det viktig at du tar på deg de hansker. 

Påfør Spraylimet i en jevn bevegelse på alcantara stripen både vannrett og 

loddrett. (Se de ytterste pilene på tegningen under) Legg alcantara tekstilen på 

skiltholderen. Alcantara stoffet skal overlappe skiltet litt rundt hele kanten. 

Legg lett trykk på skiltet fra senter og jobb deg ut mot kantene. Legg også press 

på alcantaren i utdypningene. Husk å legg lett trykk rundt alle magnetene. 

Tekstilen skal «wrappes» rundt magnetene.  Legg også trykk langs den lille 

kanten som går rundt hele skiltholderen. Limet har en tørketid på 5-15min. 

 

 

 

 

 

 



 
6. Når limet har tørket i ca 10-15min skal det resterende alcantara stoffet 

skjæres langs kantene. Til dette følger det med 2 stk knivblader. Langs kanten 

av skiltet så er det et lite spor. Bruk dette sporet som utgangspunkt når du 

kutter stoffet. Alcantara baksiden skal legge seg tett og pent inntil. Nå er du 

ferdig med skiltet og full heft vil oppnås ved 24timer. 

7. Nå skal magnetene monteres på baksiden av fangeren. Hvis dere er 2 stk når 

dere gjør denne jobben kan den ene personen holde skiltet på korrekt 

plassering på fremsiden av fangeren. Er du en person som gjør jobben, kan du 

teipe opp skiltet midlertidig på korrekt posisjon. Ingen frontfangere er 100% 

rette, dermed må skiltet bøyes til litt for å passe flush med frontfanger. 

8. Sørg for at skiltet er plassert vannrett og i korrekt posisjon på fremsiden av 

fangeren. Nå skal de bakre magnetene festes. Kontroller hvilken av sidene av 

magnetene som får kontakt. Påfør en liten ert med sprøytelimet og plasser 

magneten på korrekt plass på baksiden. Repeter dette steget med de 

gjenværende magnetene (SE BILDE FOR REFF) Magnetene vil sørge for at limet 

får godt heft. 

 

 

9. Frontfanger samt alle deksler kan monteres tilbake på bil. La skiltet stå på 

bilen over natten. Magnetene og det påførte limet vil gjøre resten av jobben. 

Tørketiden på limet er 24 timer. Baksiden er tilsvarende jobb.  Gratulerer du 

har nå en magnet Skiltholder! 


