
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 zadní nárazník Audi A3 Typ 8P  
D 00056706 Spoiler pod zadní nárazník Audi A3 Typ 8P 
D 00056742 Spoiler pod zadní nárazník Audi A3 Typ 8P Sportback 
 
1. obsah dodávky: 
1x spoiler pod zadní nárazník, materiál plast ABS 
1x síťovina do spoileru 
1x tuba s lepidlem Sikaflex 
8x alu nýt 
6x �rouby 3,5 x 19 mm 
 
Za příplatek: 
1x lipa pod přední spoiler 
12x �roub M 8 x 20mm 
12x matka M8 
 
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�: 
Ne� začneme se zku�ební montá�í, musí být demontována originální spodní část zadního nárazníku. 
 
Nový spoiler pod zadní nárazník bude nasazen do zadního nárazníku stejným způsobem, jako originální spodní část nárazníku. 
 
Pokud budou problémy s nasazením spoileru, tak je nutné odstranit záseky v jednotlivých výřezech pro nasazení spoileru. Je mo�né je odříznout 
no�em, nebo pilkou. 
 
Dále je potřeba spodní hranu montá�ních otvorů o cca 3-4 mm zbrousit. Viz obrázek 1 v originálním návodu. 
 
Na vnitřních stranách zadních podběhů kol, bude spoiler při konečné montá�i snýtován s plastovými podběhy kol. Ve spoileru je otvor ji� 
předvrtaný. 
 
3. kontrola pozice koncovky výfuku: 
Dle motorizace vozidla mů�e být zapotřebí upravit koncovku výfuku aby výfukové plyny spoiler nespálili. Je také důle�ité ozkou�et vzdálenost 
koncové trubky namontovaného výfukového systému, jestli není příli� blízko spoileru. Minimální vzdálenost je 15mm.  
 
4. 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). 

 
 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
7. konečná montá�: 
Při konečné montá�i nasadíme zadní spoiler stejně jako při zku�ební montá�i. Spoiler zafixujeme na �esti montá�ních výstupcích přilo�enými 
samořeznými �rouby a snýtujeme se zadními podběhy kol. 


