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Montá�ní návod k spoileru pod zadní nárazník VW Golf IV 
D 00059060 Spoiler pod zadní nárazník vě�í provedení 
D 00042061 Spoiler pod zadní nárazník men�í provedení 
 
 
1. obsah dodávky:  
1x VW Golf IV spoiler pod zadní nárazník, materiál plast ABS 
10x samořezný �roub 3.5x20mm 
1x síťovina do spoileru 
1x tuba s lepidlem Sikaflex 
1x Sika Primer 
1x hliníkový úhelník 20x20x40mm 
10x hliníkové nýty 
1x děrovaný plech cca. 20cm 
za příplatek:  
1x odnímatelné ta�né oko 
 
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�: 
Spoiler pod zadní nárazník pro VW Golf IV je v nabídce ve dvou rozdílných provedeních. Men�í spoiler D 00042061 má zespoda vybrání a 
umo�ňuje bezproblémovou montá� v�ech bě�ných koncových tlumičů výfuku. 
 
U vět�ího spoileru D 00059060 je koncovka tlumiče vyvedena skrz spoiler. To znamená, �e se koncovka výfuku musí přizpůsobit tak, aby pro�la 
bezproblémově skrz výřez ve spoileru. Toto nastavení by mělo být provedeno v odborné dílně. Je při tom také třeba brát v úvahu, �e minimální 
vzdálenost mezi plastovým spoilerem a koncovkou výfuku je 15mm. 
 
Dříve ne� začneme se zku�ební montá�í spoileru, musíme demontovat originální spodní část zadního nárazníku. Rozebrání spodní části nárazníku 
ztratí originální nárazník pevnost. Pro obnovení pevnosti musí být spojen s nosičem nárazníku. 
 
K tomuto účelu slou�í přilo�ený hliníkový úhelník, kterým se uprostřed vozidla spojí nárazník s nosičem nárazníku. Se�roubováním bude obnovena 
pevnost nárazníku. 
 
Na to musí být provedeny 2 vývrty s 3mm vrtákem. Po fixaci pouzdra nárazníku mů�e nastat zku�ební montá�. 
 
Spoiler pod zadní nárazník (platí pro obě provedení)  je montován obdobně jako originální díl. Spoiler bude nasunut odzadu a montá�ní spony 
budou zasunuty do originálních vybrání. Spoiler bude potom skrz tyto montá�ní spony se�roubován s nárazníkem samořeznými �rouby. 
 
Na to musí být do montá�ních spon provedeny vývrty 2mm. Zadní nárazník bude v místě spoje zároveň provrtaný. Pokud to bude nutné, mů�e být 
zadní spoiler v oblasti podběhu kola je�tě zbrou�en tak aby lícoval. 
 
V oblasti zadního kola (vlo�ka podběhu kola) bude spoiler při konečné montá�i snýtován s vlo�kou kola. 
 
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. 
 
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). 
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4. 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. 
 
5. 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. 
  
6. konečná montá� 
Konečná montá� bude provedena stejným způsobem jako zku�ební montá�.  
 
7. ta�né oko 
Po montá�i zadního spoileru bude zakryto originální ta�né oko. Pro vyře�ení tohoto problému jsou následující mo�nosti. 
 
1. Na originální ta�né oko bude připevněno odnímatelné ta�né oko. Pouzdro se musí přivařit k orig. ta�nému oku. U spoileru D 00059060 (vět�í 
provedení) bude pouzdro přivařeno seshora na orig. ta�né oko.  V �íťovině zadního spoileu potom musí být vytvořen otvor o průměru cca 12mm 
tak, aby bylo skrz něj odnímatelné ta�né oko na�roubovat. Odnímatelné ta�né oko je mo�né objednat za příplatek. 
 
2. U spoileru D 00042061 (men�í provedení) bude originální oko lehce ohnuté směrem dolů a pouzdro bude přivařeno zespoda. Potom lze 
odnímatelné ta�né oko nasadit pod spoilerem. 
 
3. Originální ta�né oko bude odříznuto a z tohoto místa bude navařeno nové ta�né oko, které bude pod spoilerem. Toto musí provádět odborná 
dílna. Nové ta�né oko musí být vyztu�eno. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


