
Výrobce: Rieger Kfz-Kunststoffteile und Tuning GmbH, Wielbergstrasse 16, D-84307 Eggenfelden. 
Dovozce a distributor pro ČR: Escape6 s.r.o., �těpánská 20, 110 00 Praha 1. 

Montá�ní návod k zadnímu nárazníku VW Golf IV 
D 00059061 Zadní nárazník bez výřezu bočního větracího kanálu 
D 00059062 Zadní nárazník s výřezem bočního větracího kanálu 
 
1. obsah dodávky: 
1x VW Golf IV zadní nárazník, materiál plast ABS 
1x síťovina do třech velikých otvorů v nárazníku 
2x tuba s lepidlem Sikaflex 
10x hliníkové nýty 
2x plastový nýt 
2x �roub M6x16mm s imbusovou hlavou 
 
za příplatek: 
Výztuha zadního nárazníku Rieger C 00059063 
 
 
Poznámka: U některých modelů mů�e překá�et montá�i nárazníku originální výztuha. V těchto případech je nutné originální vzpěru demontovat, 
nebo přizpůsobit. Lze také objednat výztuhu Rieger určenou pro montá� v kombinaci s tímto nárazníkem, objednací číslo C 00059063. 
 
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. demontá� originálního dílu 
Nejdříve sundáme obě koncové svítilny, aby byl mo�ný přístup k upevňovacímu �roubu, respektive plastovému nýtu. Odpojíme osvětlení 
registrační značky. Originální nárazník sundáme. 
 
3. zku�ební montá�: 
Zadní nárazník Rieger je namontován v zásadě stejně jako originální zadní nárazník. Nasazuje se zezadu, obě boční montá�ní úchyty se nasadí 
přes kryty podběhů. Tyto boční úchyty se při konečné montá�i snýtují s podběhy kol přilo�enými nýty. U zku�ební montá�e pou�ijeme místo nýtů 
samořezné �rouby. Pro nýty je třeba udělat vývrty 5mm vrtákem. 
 
Pokud je třeba, musí být plastové podběhy kol na obou stranách o cca 3-4mm zú�ené (oříznuté).  
 
Zadní nárazník bude upevněn na originální montá�ní body pod zadní svítilnou přilo�eným �roubem s imbusovou hlavou a plastovým nýtem. Pokud 
ji� nelze pou�ít originální plastový nýt, pou�ijeme přilo�ený plastový nýt. 
 
Pokud v oblasti přechodu nárazníku s karoserií  nárazník perfektně nelícuje, mů�e být postranice nárazníku v této oblasti je�tě lehce zbrou�ena. 
Toto zbrou�ení se musí provést před lakováním. 
 
4. 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). 

 
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 nárazník s nalepenou síťovinou namontujeme způsobem popsaným v bodu 2 � zku�ební montá�. 


