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Montá�ní návod k spoileru pod zadní nárazník VW Bora 
D 00059040 Spoiler pod zadní nárazník  
 
1. obsah dodávky: 
1x VW Bora spoiler pod zadní nárazník, materiál plast ABS 
10x samořezný �roub  
1x síťovina do spoileru 
1x tuba s lepidlem Sikaflex 
1x Sika primer (patrona) 
1x hliníkový úhelník 25x25x40mm 
10x černý nýt 
1x děrovaný plechový prou�ek cca 20cm 
1x ta�né oko odnímatelné, závit M16 
 
 
Upozornění ! Před lakováním prosím vyzkou�ejte dodaný díl na vůz. Plastové díly jsou vyráběny s absolutní přesností a shodují se s originálním 
dílem, i přesto dodaný díl vyzkou�ejte. V případě �patné dodávky není mo�né ji� nalakovaný díl vyměnit za správný.  
 
Dodatková připomínka: Po nalakování dílů (maximálně při teplotě 60 stupňů) by měly plastové díly je�tě asi 24 hodin po vypálení laku být 
 pokojové teplotě. Bez dodr�ení vytvrzovací doby hrozí nebezpečí, �e vzniknou při konečné montá�i otlaky v laku. 
 
2. zku�ební montá�: 
Před montá�í spoileru je třeba demontovat originální spodní část nárazníku. Po rozebrání originální spodní části nárazníku ztratí nárazník pevnost 
a stabilitu. Je tedy nutné obnovit spojení mezi nárazníkem a karoserií. 
 
K tomuto účelu slou�í přilo�ený úhelník, kterým se přesně ve středu vozidla spojí nárazník a karoserie vozu.  
 
Musí být provedeny 2 vývrty 3mm vrtákem. Tímto bude obnovena pevnost a stabilita nárazníku a mů�e začít zku�ební montá� spoileru. 
 
Zadní spoiler se montuje stejným způsobem jako originální spodní část nárazníku. Montá�ní výstupky musí zapadnout do originálních vybrání 
v nárazníku. Tyto montá�ní výstupku se pak za pomocí přilo�ených samopřezných �roubů spojí napevno s nárazníkem. 
 
Do montá�ních výstupků je proto vhodné udělat 2mm vývrty. Plocha v nárazníku bude současně vyvrtaná. Bude-li potřeba, mů�e být spoiler 
v oblasti zadního podběhu kola je�tě lehce zbrou�en. 
 
V oblasti zadních podběhů kol (od strany kol) se spoiler s těmito podběhy u konečné montá�e spojí černými nýty. 
 
Dolní části spoileru není zpevněna, při vysokých rychlostech by se mohl spoiler prohýbat, případně zlomit. K zvý�ení stability je přilo�en děrovaný 
plechový prou�ek. Z tohoto prou�ku je vhodné vyrobit 2 dr�áky, kterými se zpevní spojení mezi spoilerem a karoserií. Je nutné udělat potřebné 
vývrty 4mm a při konečné montá�e spoiler spojit s karoserií za pou�ití černých nýtů. 
 
U zku�ební montá�e je třeba připravit síťovinu, vytvořit výřez v sí´tovině pro koncovku výfuku. Také je nutné vytvořit v síťovině otvor pro případnou 
montá� ta�ného oka. U některých vozů je nutné na originální ta�né oko navařit distanční vlo�ku tak, aby byl mo�ný přístup  oka přes spoiler. 
 
3. příprava síťoviny: 
Přilo�enou síťovinu upravíme tak, aby odpovídala velikosti otvorů ve spoileru plus 2,5cm přesah do v�ech stran. Tyto přesahy zahneme tak, aby 
doléhaly na vnitřní stranu otvorů ve spoileru. Později bude právě na tuto plochu naneseno lepidlo (postačí body v cca 10cm rozestupech). 

 
 
 
 
4. kontrola pozice koncovky výfuku 
Koncovka výfuku vede skrz vybrání ve spoileru v levé části. Dle motorizace vozidla mů�e být zapotřebí upravit koncovku výfuku. Je také důle�ité 
odzkou�et vzdálenost koncové trubky namontovaného výfukového systému, jestli není příli� blízko spoileru. Minimální vzdálenost je 12mm.  
U dieselových motorů je koncová trubice zpravidla ohnutá dolů. U tohoto provedení výfuku by výfukové plyny mohly spálit materiál spoileru. Proto 
musí být koncová trubice výfukového systému upravena, nejlépe prodlou�ena skrz otvor spoileru. 
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5. lakování � pokyny 
Pokyny pro lakování plastu ABS má ka�dý lakýrník. Po nalakování spoileru je vhodné nechat spoiler je�tě jeden den při pokojové teplotě.Vyloučíte 
tím případným �kodám, které by při konečné montá�i mohly na spoileru vzniknout kvůli nezcela zaschnutému laku. 
 
6. nalepení síťoviny 
Připravenou síťovinu vlepíme do otvorů ve spoileru přilo�eným lepidlem. Lepené plochy nejdříve zbavíme nečistot a mastnoty. Po nalepení 
necháme zaschnout 12-24hodin dle okolní teploty. 
 
7. konečná montá� 
Nalakovaný spoiler s nalepenou síťovinou namontujeme způsobem popsaným ve zku�ební montá�i (bod. 2) 
 
 

 


