
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 spoileru pod přední nárazník Mercedes W203 
D 00025101 Spoiler pod přední nárazník Mercedes W203 Model Classic / Elegance 
D 00025103 Spoiler pod přední nárazník Mercedes W203 Model Avantgarde 
 
1. obsah dodávky: 
1x spoiler pod přední nárazník, materiál plast ABS 
1x tuba s lepidlem Sikaflex 
1x Sikaflex primer 
 
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. zku�ební montá�: 
Spoiler pasuje na v�echny modely Mercedes W203, čtyř i �estiválcové. Li�í se provedení pro modely Classic / Elegance a pro model Avantgarde. 
Prosím zkontrolujte, jestli jste obdr�eli správné provedení pro vá� model. Případná výměna ji� nalakovaného spoileru není mo�ná! 
 
Spoiler bude nasazen na originální nárazník tak, aby zapadl do vodorovného prolisu v originálním nárazníku. Pokud to bude nutné, mů�e být 
dosedací plocha spoileru je�tě zbrou�ena tak, aby přesně dosedala na originální nárazník. 
 
Spoiler nasaďte, na vnitřních stranách spoileru je vyhrazená plocha pro snýtování s originálním nárazníkem. 
 
Spoiler upravte do optimální polohy. V oblasti spoje mezi spoilerem a nárazníkem vytvořte vývrty pro nýty. Při zku�ební montá�i zafixujte pouze 
samořeznými �rouby. 
 
3. 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. 
 
4. konečná montá� (nalepení spoileru): 
Při konečné montá�i bude spoiler přilepen k originálnímu nárazníku přilo�eným lepidlem. Přesnou montá�ní pozici určuje vodorovná drá�ka 
v nárazníku. Pro představu přesné montá�ní polohy mů�e také poslou�it fotografie ní�e. Originální nárazník musí být v oblasti lepené plochy 
obrou�en brusným papírem. Také spoiler je vhodné zhrubit smirkovým papírem o hrubosti P 150 - P 180. 
 
Obě lepené plochy po zbavení mastnoty a nečistot o�etříme přilo�eným primerem (patrony) a necháme oschnout.  
 
Po nalepení zadní spoiler zafixujeme lakýrnickou lepící páskou. Lepidlo nechte důkladně zaschnout, dle okolní teploty 24-48 hodin. 
 

 
 

 

 


