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Montážní návod k spoileru pod zadní nárazník VW Golf III 
D 00042062 Spoiler pod zadní nárazník 
 
1. obsah dodávky: 
1x VW Golf III spoiler pod zadní nárazník, materiál plast ABS 
2x tuba s lepidlem Sikaflex 
2x Sika Primer 
1x odnímatelné tažné oko M16 s matkami 
3x alu úhelník 25x25mm, šířka cca 20mm 
14x hliníkové nýty 
3x samořezný šroub 3.5x20mm 
1x síťovina do spoileru 
1x děrovaný plech cca. 20cm 
 
 
Upozornění ! Před lakováním prosím vyzkoušejte dodaný díl na vůz. Plastové díly jsou vyráběny s absolutní přesností a shodují se s originálním 
dílem, i přesto dodaný díl vyzkoušejte. V případě špatné dodávky není možné již nalakovaný díl vyměnit za správný.  
 
Dodatková připomínka: Po nalakování dílů (maximálně při teplotě 60 stupňů) by měly plastové díly ještě asi 24 hodin po vypálení laku být 
pokojové teplotě. Bez dodržení vytvrzovací doby hrozí nebezpečí, že vzniknou při konečné montáži otlaky v laku. 
 
2. zkušební montáž: 
Spoiler pod zadní nárazník pro VW Golf III pasuje na všechny originální zadní nárazníky VW Golf III. Spoiler bude na originální nárazník nalepen a 
dodatečně zajištěn šrouby. Spodní okraj originálního nárazníku (černá, originálně nelakovaná část) musí být natolik odříznuta, aby bylo možné 
zadní spoiler nasadit. Musí vzniknout prostor pro 3 veliké otvory ve spoileru. Spodní část musí být upravena tak, aby i po odříznutí zbylo ještě 
25-30 mm plochy pro pozdější nalepení spoileru. 
 
Na bočních stranách spodní část originálního nárazníku nebude upravována. 
 
Na zadním spoileru jsou na horní hraně 3 malé oválné výstupky. Ty budou zasunuty do originálního nárazníku. Proto je nutné vytvořit montážní 
otvory, nejlépe úhlovou bruskou. Pro zjištění polohy těchto výřezů přiložíme zadní spoiler a přesnou polohu si označíme. Na těchto výstupcích 
bude při konečné montáži spoiler dodatečně zajištěn samořeznými šrouby. 
 
Na vnitřních stranách zadního spoileru v oblasti podběhů kol je připravená plocha pro snýtování se zadním nárazníkem. Spoiler bude nasazen tak, 
že tyto plochy budou nasazeny přes originální nárazník. 
 
Při zkušební montáži ověříme, zda spoiler doléhá po celé své dosedací ploše. Pokud to bude nutné, může být spoiler na své horní hraně ještě 
zbroušen tak, aby doléhal. 
 
Vzhledem k odříznutí spodní hrany nárazníku ztratí nárazník pevnost uchycení. K obnovení stability uchycení jsou přiloženy 3 hliníkové úhelníky. 
Při montáži těchto držáků bude nutné vytvořit 5mm montážní vývrty. 
 
Dolní části spoileru není zpevněna, při vysokých rychlostech by se mohl spoiler prohýbat, případně zlomit. K zvýšení stability je přiložen děrovaný 
plechový proužek. Z tohoto proužku je vhodné vyrobit 2 držáky, kterými se zpevní spojení mezi spoilerem a karoserií. Je nutné udělat potřebné 
vývrty 4mm a při konečné montáže spoiler spojit s karoserií za použití přiložených nýtů. 
 
3. příprava síťoviny: 
Přiloženou síťovinu upravíme tak, aby odpovídala velikosti otvorů ve spoileru plus 2,5cm přesah do všech 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). 

 
 
4. kontrola pozice koncovky výfuku 
Dle motorizace vozidla může být zapotřebí upravit koncovku výfuku. Je také důležité ozkoušet vzdálenost koncové trubky namontovaného 
výfukového systému, jestli není příliš blízko spoileru. Minimální vzdálenost je 12mm.  
U dieselových motorů je koncová trubice zpravidla ohnutá dolů. U tohoto provedení výfuku by výfukové plyny mohly spálit materiál spoileru. Proto 
musí být koncová trubice výfukového systému upravena, nejlépe prodloužena skrz otvor spoileru. 
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5. lakování – pokyny 
Pokyny pro lakování plastu ABS má každý lakýrník. Po nalakování spoileru je vhodné nechat spoiler ještě jeden den při pokojové teplotě.Vyloučíte 
tím případným škodám, které by při konečné montáži mohly na spoileru vzniknout kvůli nezcela zaschnutému laku. 
 
6. nalepení síťoviny 
Připravenou síťovinu vlepíme do otvorů ve spoileru přiloženým lepidlem. Lepené plochy nejdříve zbavíme nečistot a mastnoty. Po nalepení 
necháme zaschnout 12-24hodin dle okolní teploty. 
  
7. konečná montáž 
Konečná montáž bude provedena stejným způsobem jako zkušební montáž. Spoiler bude po celé své horní ploše přilepen k originálnímu 
nárazníku. Před nanesením lepidla spoiler i nárazník ošetříme přiloženým primerem (patrona) a necháme oschnout. Lepené plochy musí být 
odmaštěny a zbaveny nečistot.  
 
Po nalepení spoileru zafixujeme spoiler šrouby a nýty dle popisu ve zkušební montáži. Popřípadě zafixujeme lakýrnickou lepící páskou. Lepidlo 
necháme zaschnout cca 48 hodin dle okolní teploty. 
 
8. tažné oko 
Po montáži zadního spoileru bude zakryto originální tažné oko.Jsou dvě možnosti jak tento problém vyřešit. 
 
1. Na originální tažné oko bude připevněno odnímatelné tažné oko. Pouzdro se musí přivařit k originálnímu tažnému oku. V šíťovině zadního 
spoileru pak musí být vytvořen otvor o průměru cca 12mm tak, aby bylo skrz něj odnímatelné tažné oko našroubovat. 
 
2. Originální tažné oko bude ohnuto dolů tak, aby ho bylo možné nadále využívat. V síťovině pak musí být vytvořen větší otvor. 
 
 
 

 
 

 


