
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 masce bez znaku VW Corrado 
D 00008090 maska bez znaku VW Corrado s integrovaným mračítkem 
 
1. obsah dodávky: 
1x maska bez znaku z plastu ABS 
4x pozinkovaný vrut 2.9x95mm 
5x vrut 2.9x19mm 
1x tuba s lepidlem P1 80 ml 
1x primer 324 15g 
3x gumová distanční podlo�ka 
2x hliníkový úhelník 
2x černý nýt 
1x brusné rouno P220 
 
 
 
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� 
Originální maska chladiče bude demontována.  
 
3. Zku�ební montá� 
Před lakováním se musí maska přizpůsobit dle typu vozu. Tato maska pasuje na v�echny modely vozů VW Corrado, podle 
provedení se musí přizpůsobit. Model VR6 má na horní části tři montá�ní otvory, model G60 jen dva a oproti VR6 jsou také více 
předsazené. To znamená, �e se z horních pěti dr�áků masky musí nepotřebný počet dr�áků jednodu�e oddělit pilkou. 
 
Maska bude dole přichycena dr�áky jako originální maska do originálních montá�ních otvorů. Předem oba hliníkové úhelníky 
nanýtujeme přímo k montá�ním otvorům tak, aby se maska dala zepředu při�roubovat přilo�enými samořeznými �rouby (viz 
obrázek na straně 11 originálního návodu). Předem je třeba udělat vývrty 4mm. 
 
Poté bude maska zasunuta nahoře do montá�ních otvorů a u obou (u VR6 u v�ech třech) zaji�těna samořezným �roubkem 
3.9x19mm. Aby u tohoto uchycení nevznikal tah, tak se jako podlo�ky pou�ijí přilo�ené gumové distanční podlo�ky. Tyto 
podlo�ky mohou být dle potřeby je�tě zkráceny. 
 
Kdy� budou při montá�i problémy s nasunutím masky, mohou být povoleny fixační �rouby na světlometech. Pokud i po 
nastavení světlometu je v masce tah, mů�e být toto napětí sní�eno teplem. Na masku bude v problematickém místě přiveden 
teplý vzduch o teplotě asi 100 stupňů (pomocí fénu nebo horkovzdu�né pistole) a potom bude maska srovnána do potřebného 
tvaru. Po vychlazení takto přizpůsobeného plastu ve studené vodě si plast zachová nový tvar. Toto přizpůsobení musí být 
bezpodmínečně provedeno před lakováním. 
 
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. Konečná montá� 
Při konečné montá�i bude maska přilepena. Lepené plochy musí být zbavené mastnoty a nečistot přilo�eným zhrubeny přilo�eným 
brusným papírem a o�etřeny přilo�eným primerem. Lepidlo vytvrzuje cca 48 hodin. Horní li�tu po přilepení zajistíme lakýrnickou lepící 
páskou. 
 
K dodatečnému zaji�tění bude maska nad světlomety zaji�těna přilo�enými pozinkovanými �roubky. Tyto �roubky je vhodné upevnit a� 
po vytvrzení lepidla. Boudou třeba montá�ní vývrty 2mm skrz masku a chladičovou stěnu. 
 
Návod na kterých plochách se maska lepí a kde přesně je vhodné upevnit masku �roubky naleznete také na obrázku v originálním 
návodu.  


