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De bodem achter de voorstoelen was voor een deel verwijderd. Hierbij was ruim alle door roest
aangestaste delen weggehaald. Maar wel over nagedacht, het profiel wat in de bodem zit heb ik
zoveel mogelijk laten zitten, daardoor kon ik voor de reparatie volstaan met het op maat
knippen van een vlakke plaat. 

Omdat het lastig is de hele bodem van onderaf te lassen heb ik het lassen alleen van bovenaf
gedaan, Als de body los staat van het chassis dan moet ik het onderkant nog lassen. De
onderkant zit de bodyschutz, dat moet later ook nog verwijderd worden. Bij het lassen zorgt dit
spul af en toe voor een leuk vuurtje .........

Ik heb eerst de vorm van het plaatwerk met papier nagetekend, vervolgens deze op plaatwerk
van 1 mm overgebracht. Daarna volgt weer het bekende werk van passen en meten. Veel
meten, veel passen. Daarna het plaatwerk gelast. Hierbij vooral heel rustig aan gedaan met
lassen. Als je achter elkaar doorlast dan kan het plaatwerk door de warmte vervormen. Daarom
lijkt het laswerk soms te bestaan uit allemaal losse puntjes, maar dit zit wel allemaal gesloten
aan elkaar. 
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Na het lassen volgt het slijpen met de haakse slijper. Hierbij zoveel mogelijk de lasrups gladgeslepen. Eigenlijk een heel hoop werk met een hoop rommel en herrie, soms vraag je danweer af waarom? Nadat de bodem straks weer met een matje bedekt is zie je er toch nietsmeer van . Maar als je dan na al je werk de bodem in de grondverf ziet staan weet je dat het zotoch netter is. 

De werkwijze daarna is dat ik de blanke delen met Fertan behandeld tegen de roest, dit moetongeveer 24 uur inwerken. Na het inwerken zie je een hele zwarte laag. Met water daarna hetovertollig Fertan wegvegen, de zwarte laag blijft bestaan. Voorlopig de delen in de zinkprimergezet, want als ik aan de onderkant nog moet lassen dan zal de bovenkant door de warmte ookwel iets aangetast worden. 

Al met al heeft dit alles toch een hele dag werk gekost, maar het resultaat loont. Bovendienvandaag ook nog een gebruikte rechterdeur via Markplaats gekocht. 40 euro, nagenoeg geenroest, alleen bij nadere inspectie een heel klein randje wat te repareren is. Dus nu heb ik eengoede rechterdeur, die eruit kwam had toch veel meer roestschade. Ook wel te repareren, maartoch weer veel laswerk. De linkerdeur heb ik nieuw staan, orgineel Suzuki, jaren geledengekocht, ook via Marktplaats.   
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