Har forruden fået et stenslag, så kan det som udgangspunkt repareres.
Tommelfingerregler:

 Revner ikke længere end 5cm
 Glasset mangler ikke en flig større end hullet på en 1 krone mønt.
 Stenslag over regnsensor eller udstyr i forruden
 Stenslag i rudens sorte felter eller revner til kanten af ruden

Hvornår kan et stenslag ikke repareres?

* mere end 5–7 stenslag på forruden

Forbedre muligheden for stenslags reparation:
Dæk hullet til
Du forøger chancen for at kunne reparere stenslaget og resultatet
forbedres markant ved at holde stenslagshullet fri for snavs/vand.
“Sørg for at have et stenslagsklistermærke eller gennemsigtig tape i
bilen. Så undgår du at sandkorn og snavs kommer ind i hullet,
stenslaget, kan være vanskeligt eller umuligt at lave”

Typer af stenslag:
Overflade stenslag
Stenslaget er overfladisk og vil sjældent udvikle sig. Reparation er ikke
nødvendigt, men med pit filler, kan man få området til at blive
gennemsigtigt igen, så man undgår forstyrrelser i synsfeltet.

Muslingen
Hvis stenen har ramt så det yderste glas ligner en musling så kan
man reparere stenslaget. Bedste forudsætning for vellykket
reparationen er, at stensalget er uden revner og er mindre end en tyver.

Stjerne
I tilfælde vil stenslaget få ruden til at revne. Sker det, skal man være
hurtig med en reparation, ellers skal ruden udskiftes til en ny.

Stjerne med lange revner
Stenslaget har fået ruden til at revne. En reparation er nytteløs her og
forruden skal udskiftes til en ny.

Størrelse:
De fleste autoglas teknikere er i stand til at reparere stenslag, der er
mindre end 1-3 cm i diameter (eller omtrent på størrelse med en 2
krone), samt revner, der ikke er mere end 5-6 cm.

Dybde:
Hvis stenslaget eller revnen er gået gennem alle tre lag af glasset, kan
skaden ikke udbredes. Selvom det blot er et lille hul, vil det være et
område som er svækket, som underminerer den generelle styrke på
hele forruden.

Beliggenhed:
Stenslag og revner som er placeret i førerens synsfelt, kræver en
komplet udskiftning af forruden. Uanset hvor godt reparationen er
udført, så kan der stadig være en vis uklarhed, misfarvning eller
ujævnheder i området efterfølgende. Hvilket er med til at distrahere
føreren under kørslen.

