
HOU DE EMOTIE IN TOPVORM 

DE VOORRUIT

ALLES WAT U MOET 
WETEN OVER



UW ZICHT AAN HET 
STUUR IS CRUCIAAL 

EN MAG DOOR NIETS 
WORDEN GEHINDERD 
De voorruit vormt de eerste verdedigingslinie 

tegen invloeden van buitenaf. Een tijdige 
herstelling of vervanging is dan ook cruciaal.



DE SAMENSTELLING VAN EEN VOORRUIT 

Vroeger waren voorruiten gemaakt van gehard 
glas, waardoor ze bij een impact in duizend stukjes 
uiteenspatten. Moderne ruiten zijn echter vervaardigd 
van gelaagd glas. Dat wisselt glaslagen af met lagen in 
polyvinylbutyral (PVB), waardoor het geheel rekbaar is 
en bestand is tegen scheuren. Zo blijft de ruit intact bij 
een schok.

DE IMPACTS 

HERSTELBARE IMPACTS

WAT PEUGEOT U AANRAADT
Zodra er zich een impact voordoet, verdient 
het aanbeveling om de beschadigde zone te 
beschermen met transparante kleefband ter grootte 
van de impact. Zo voorkomt u dat stof en insijpelend 
water de herstelling bemoeilijken of onmogelijk 
maken. Neem vervolgens zo snel mogelijk contact op 
met uw PEUGEOT-specialist.

ONHERSTELBARE IMPACTS

•  Alle impacts in het gezichtsveld van de bestuurder

•  Alle impacts aan de rand van de voorruit

Sterretje Cirkel

Cirkel en sterretje Halve cirkel 



DE ONDERHOUDSAANBEVELINGEN  
VAN PEUGEOT

Wacht niet om uw voorruit te laten herstellen. Anders 
kan het sterretje groter worden en is het mogelijk 
niet meer te herstellen. Door impacts snel te laten 
herstellen, voorkomt u dat de voorruit moet worden 
vervangen en dat u veel meer geld kwijt bent. Wanneer 
de inslag niet te herstellen is, stelt uw PEUGEOT-
specialist u voor de voorruit te vervangen.Voor elk 
probleem met uw voorruit geeft PEUGEOT u advies en 
ontvangt u aangepaste commerciële aanbiedingen.
Als u vragen hebt over uw vrijstelling, kunt u terecht 
bij de Commercieel Serviceadviseur van uw erkende 
PEUGEOT-hersteller.

HERSTELLING VAN DE VOORRUIT

Kleine projectielen zoals steenslag kunnen impacts 
veroorzaken die het zicht hinderen en de stevigheid van 
de voorruit aantasten.
Wanneer deze impacts kunnen worden hersteld, 
injecteert uw PEUGEOT-technicus een synthetische 
hars in de ruit. Tijdens deze interventie worden vocht, 
stof en lucht geëlimineerd met een vacuümpomp.

NIET-HERSTELBARE ZONE:  

diameter van 300 mm 
in het gezichtsveld 
van de bestuurder

•  Sterretjes met een oppervlakte kleiner dan een 
muntstuk van 2 euro of meer dan drie impacts op de 
voorruit. Ook kan een herstelde impact geen tweede 
keer worden hersteld,

•  Alle impacts waarbij materiaal werd verwijderd,
•  Alle impacts op warmtewerende voorruiten.



DE VOORRUIT  
IN DE TECHNISCHE KEURING

Een barst van meer dan 30 centimeter 
resulteert in een rode kaart bij de autokeuring. 

Om te voorkomen dat u moet terugkomen 
voor een herkeuring laat u uw voorruit best 
controleren door uw PEUGEOT-specialist.

BETROUWBAARHEID EN 
VEILIGHEID 
VAN DE PEUGEOT-VOORRUITEN

De voorruiten van PEUGEOT bieden een 
hoog kwaliteitsniveau en voldoen aan strenge 
eisen. 

Ze zijn perfect aangepast aan uw PEUGEOT 
en combineren kwaliteit met weerstand.

PEUGEOT EN 
HET MILIEU

Als verantwoordelijke constructeur zet 
PEUGEOT zich actief in voor de verwerking 
van vervuilende producten*.

Van het voertuigontwerp tot de verwerking 
van gebruikte onderdelen engageert 
PEUGEOT zich samen met zijn netwerk voor 
een waakzame houding in elke fase van de 
levenscyclus van het voertuig*.

*Meer informatie vindt u op de website  
www.groupe-psa.com



ALLES WAT U MOET  
WETEN OVER

DE SCHOKDEMPERS

DE RUITENWISSERS

DE BATTERIJ

DE AIRCONDITIONING 

EN DE INTERIEURFILTER 

DE UITLAAT

EN DE ROETFILTER 

DE VERLICHTING

HET REMSYSTEEM

HET GAMMA ORIGINELE 
ONDERDELEN VAN PEUGEOT 

DE DISTRIBUTIEKIT

DE SMEERMIDDELEN

DE VOORRUIT

DE STANDAARD WISSELSTUKKEN

DE BANDEN

DE WINTERBANDEN

HET ONDERHOUD

ONLINE AFSPRAAK & BESTEK OP 
SERVICES.PEUGEOT.BE
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