
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 přednímu nárazníku Peugeot 206 
D 00052202 Přední nárazník bez bočních �aber 
D 00052203 Přední nárazník s bočními �ábrami 
D 00052211 Přední nárazník bez bočních �aber s výřezy pro ostřikovače světlometů 
D 00052212 Přední nárazník s bočními �ábrami s výřezy pro ostřikovače světlometů 
 
1. obsah dodávky: 
1x přední nárazník, materiál plast ABS 
4x samolepící pry� 
8x hliníkový nýt 
1x tuba s lepidlem Sikaflex 
1x síťovina nárazníku 
2x distanční krou�ek 6mm s vývrtem 
1x �roub M6x36mm 
4x �roub M 4.8x16mm 
2x plechová matka 4.8 
 
Do nárazníku je mo�né zabudovat originální mlhové světlomety: 
Mlhový světlomet pravý 6204 T2 originální náhradní díl Peugeot 
Mlhový světlomet levý 6205 T2 originální náhradní díl Peugeot 
 
U v�ech modelů od roku výroby 9/2003 pasují originální mlhové světlomety montované na voze. U stra�ích modelů je třeba vůz vybavit nověj�ím 
typem mlhových světlometů, nebo mlhové světlomety nemontovat. 
 
 
 
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 
Přední nárazník Rieger pasuje na v�echny modely Peugeot 206. Vněj�í vybrání v nárazníku jsou určeny pro montá� originálních mlhových 
světlometů. Pokud vozidlo mlhové světlomety nemá, potom mů�ete pou�ít originální mlhové světlomety Peugeot. Nebudete-li montovat �ádné 
světlomety, potom překryjte vybrání v nárazníku síťovinou. 
 
3. Demontá� originálních dílů 
Demontujeme originální nárazník a masku chladiče. Originální výztuha (dr�ák nárazníku) zůstane na voze namontován. 
 
4. zku�ební montá�: 
Dříve ne� začneme se zku�ební montá�í, musí být na výztuhu (dr�ák nárazníku) nalepeny přilo�ené 4ks pry�e viz obrázek:  
 
 

 
 
 
Tyto pruhy budou nalepeny po 2ks na sebe. Toto slou�í jako dodatečný upevňující bod, přes který bude nárazník zpředu nasunut. Na obou 
vnitřních stranách nárazníku je plocha materiálu, která slou�í pro spojení s podběhy kol. Pokud to bude třeba, tak materiál v této oblasti o 4-5mm 
ořízneme. Plochy musí být zarovnané. 
 
Boční plochy nárazníku opatrně nasadíme přes podběhy blatníků.  
 
Na obou stranách bude nárazník dodatečně spojen s blatníkem přilo�enými �rouby a matkou. Otvory pro uchycení jsou ji� předvrtané. 
 
Při konečné montá�i je vhodné nárazník spojit s podběhy kol přilo�enými nýty na ka�dé straně 4ks. Doporučujeme provést vývrty 5mm ji� při 
zku�ební montá�i 
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5. 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). 

 
 
 
 
 
6. zkou�ka pnoumatik 
U zku�ební montá�e také zkontrolujte vzdálenost pneumatik od nárazníku. Dle velikosti pneumatik mů�e být třeba nárazník v této oblasti je�tě 
zbrousit. Tyto úpravy musí být provedeny před lakováním.  
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. konečná montá� 
Po nalepení síťoviny a zaschnutí lepidla namontujeme nárazník stejným postupem jako při zku�ební montá�i. Nárazník zafixujeme nýty s podběhy 
kol. 
 
 

 


