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Montá�ní návod k přednímu nárazníku VW Golf IV 
D 00059015  Přední nárazník s bočním �ebrováním bez výřezů pro vstřikovače světlometů 
D 00059016  Přední nárazník bez bočního �ebrování bez výřezů pro vstřikovače světlometů 
D 00059037 Přední nárazník s bočním �ebrováním s výřezy pro vstřikovače světlometů 
D 00059038 Přední nárazník bez bočního �ebrování s výřezy pro vstřikovače světlometů 
 
1. obsah dodávky: 
1x přední zadní nárazník, materiál plast ABS 
12x hliníkový nýt 
1x krytka výřezu po znaku v kapotě, materiál plast ABS 
2x �roub 3.5x6.5mm 
1x tuba s lepidlem Sikaflex 
1x síťovina do nárazníku 
 
za příplatek: 
1x lipa pod přední nárazník, materiál plast ABS 
 
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. provedení nárazníku: 
Přední nárazník Rieger RS-Four Look  pro VW Golf IV se dodává ve čtyřech provedeních (s bočním �ebrováním, bez bočního �ebrování, s výřezy 
pro ostřikovače světlometů, bez výřezů pro ostřikovače světlometů). V�echny provedení pasují na v�echny modely vozu VW Golf IV. Dříve ne� díly 
nalakujeme, je nutná zku�ební montá�. 
 
Prosím zkontrolujte, zda je Va�e vozidlo vybaveno ostřikovači předních světlometů. Pro tyto vozy je v nabídce nárazník s připravenými výřezy. 
 
3. demontá� originálních dílů 
Demontujeme originální přední nárazník a originální masku chladiče, také mechanismus otevírání kapoty musí být demontován. Originální nosič 
(výztuha) nárazníku zůstane na vozidle. 
 
Pokud je Va�e vozidlo vybaveno ostřikovači předních světlometů, musí být i tyto trysky demontovány. 
 
4. zku�ební montá� 
Přední nárazník RS-Four Look je na vůz zasouván zpředu stejně jako originální nárazník. Obě vnitřní plochy nárazníku budou spojeny s vlo�ky 
podběhů kol. V případě potřeby mohou být originální vlo�ky podběhů kol o 5-6mm přistři�eny. 
 
Boční plochy nárazníku opatrně dotlačíme do konečné polohy k vlo�kám podběhů kol. Na horní části nárazníku bude nárazník při�roubován dvěma 
�rouby M6x19mm s jemným závitem k originálnímu nosiči nárazníku. Montá�ní otvory pro tyto �rouby jsou ji� předvrtané.  
 
Otvor pro mechanismus otevírání kapoty je v nárazníku také připravený a odpovídá originálnímu otvoru v masce chladiče. Zku�ebně namontujeme 
celý otevírací mechanismus kapoty.  
 
Na obě vlo�ky podběhu kol bude nárazník přinýtován při konečné montá�í přilo�enými nýty. Při zku�ební montá�i pou�ijeme místo nýtů samořezné 
�rouby. Vývrty pro toto spojení doporučujeme provést při zku�ební montá�i. 
 
5. montá� krytky výřezu pro znak v kapotě 
Přední nárazník RS-Four Look je dodáván s krytkou výřezu po originálním znaku v kapotě. Při zku�ební montá�i provedeme 2 montá�ní vývrty 2.5 
mm pro tuto krytku. 
 
6. 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 v nárazníku. Později bude právě na tuto plochu naneseno lepidlo (postačí body v cca 10cm rozestupech). 
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7. zkou�ka vzdálenosti kol od nárazníku 
U zku�ební montá� také zkontrolujte vzdálenost pneumatik od nárazníku. Dle velikosti pneumatik mů�e být třeba nárazník v této oblasti je�tě 
zbrousit aby při jízdě ne�krtala kola o vnitřní okraj nárazníku. Tyto úpravy jsou třeba pouze při pou�ití kol a pneumatik vět�ích rozměrů. 
 
8. ta�né oko 
Originální ta�né oko lze i nadále pou�ívat. Závit pro nasazení ta�ného bude pod síťovinou. V síťovině je tedy nutné v případě potřeby vytvořit otvor 
pro průchod ta�ného oka. 
 
9. lakování � pokyny 
Po pozitivní zku�ební montá�i mů�eme přední nárazník nalakovat. 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. 
 
10. 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. 
 
11. konečná montá� 
Konečná montá� po lakování (po dodr�ení vytvrzovací doby laku) bude provedena stejným způsobem jako zku�ební montá�. Vnitřní hrany 
nárazníku budou spojeny s podběhy kol přilo�enými nýty. 
 
 
 

 


