Ett vanligt fel på lite äldre E34 är att dörrsidornas vinyl krymper och till slut släpper, att
vinylen krymper misstänker jag har med värmen att göra och därför kanske norra
delens befolkning inte stöter på det lika ofta? På min egen bil var det ett faktum redan
när jag köpte bilen men efter hand blev problemet värre och värre. Det som hände mig
var att vinylen på armstödet (1) som finns i dörren krympte och därmed så släppte
det till slut och istället för att följa dörrens profil (grön linje) så tog vinylen fågelvägen
(blå linje). Jag skall försöka ta lite mer bilder på en dörrsida så att ni förstår lite bättre.
Ett sätt att fixa detta utan att blanda in ett proffs är följande.
Börja med att försiktigt försöka få loss dörrsidan tygklädda stycke (2) som sitter mitt
på. Har processen inte kommit så långt kan det vara lite knepigt att lossa den
(försiktighet kräves) men för oss där vinylen har krympt ordentligt så är halva jobbet
gjort redan då tygstycket av kraften lossnar med början från vänster. Man behöver inte
lossa det helt och hållet utan det räcker med den långsmala biten från vänsterkant till
handtaget du håller i när man stänger dörren så at säga. När detta är gjort så skall du
skära flera små vågräta snitt i vinylen, tänk på att att skära snitten så att dom döljs
under det tygklädda stycket när det åter sätts på plats. Det är väldigt enkelt att skära
för långt i vinylen så även här får man vara lite försiktig. resultatet av att du skär
dessa små snitt är att vinylen nu har möjlighet att sjunka tillbaka och det enda du
behöver göra är att få in lite klister innanför dessa snitt, jag använde kontaktlim och

det fungerade bra för mig.
När du har limmat fast vinylen återstår bara att limma fast det tygklädda stycket och
det är lite klurigare, första gången så släppte mitt efter ett tag. Andra gången fick jag
ta till ett speciallim gjord just för dessa ändamål. Sedan dess har mina dörrsidor
fungerat bra och det kostade i stort sett ingenting att fixa. Vill du ha en proffsigare
lösning blir det en sadelmakare eller ett par nya dörrsidor som gäller men då snackar vi
helt andra priser.
Har du några frågor eller synpunkter på detta mektips så hör gärna av dig till mig
Lycka till!
Johan info@bimmer.se

