
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 RRX Ford Focus  
D 00034100, 34101, 34107, 34103, 34126 Přední nárazník RRX 3+5ti dveřový model vč. Combi 

 
1. obsah dodávky: 
1x Ford Focus RRX přední nárazník 
8x �roub M6.5x24 s plí�kem 
8x matka s plí�kem 6.5 
1x síťovina do nárazníku 
1x lepidlo Sikaflex 
1x Sika aktivator 
14x hliníkový nýt 
1x ABS plastová deska 

 
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�: 
Nárazník RSX před lakováním zku�ebně namontujeme. Nejdříve demontujeme originální nárazník. Originální výztuha nárazníku 
zůstává na vozidle a slou�í jako dr�ák pro nárazník RSX. 
 
RSX nárazník bude namontován v zásadě stejně jako originální nárazník. Bude nasunut přes originální výztuhu nárazníku. Po 
nasazení nárazníku RSX vznikne ve spodní části průhled na vozovku kvůli vybrání v nárazníku. Originální plastový kryt je příli� 
úzký. Z tohoto důvodu jev montá�ní sadě přilo�ena plastová deska, která slou�í k prodlou�ení tohoto spodního krytu. Podle typu 
spoileru a podle pou�ití mlhových světlometů či nikoliv mů�e být třeba tyto desky je�tě přizpůsobit. Desky se nýtují a dle potřeby 
je lze i zalepit lepidlem na vnitřní straně. 
 
Prosím zkontrolujte také rozestup mezi originální maskou a světlomety. Jednotlivé montá�ní spony musí být nahoře ve správné 
poloze � nad originálními zará�kami (narozdíl od originálních spon, které jsou zasunuty do dr�áků). 
 
Pokud originální výstra�ný klakson je namířen přímo do větrací �achty, nebo do mlhového světlometu, je třeba ho namontovat 
na jiné místo. 
 
Na obou bočních plochách nárazníku jsou navařeny plastové výztuhy � dr�áky, které je třeba nasadit přes podběhy kol. 
 
Doporučujeme Vám u zku�ební montá�e připravit v�echny upevňovací body ve vlo�ce kola. Po lakování budou spojeny 
s nárazníkem pomocí nýtů. Ve vlo�ce kola je potřeba udělat vývrty o průměru 5mm cca v 80mm rozmezí. U zku�ební montá�e 
pou�ijte k fixaci jen samořezné �rouby. 
 
RSX nárazník bude dodatečně přichycen na oba blatníky po 4 samořezných �roubech s pou�itím plechových matek. Otvory pro 
toto uchycení ji� jsou na voze (není třeba do blatníků vrtat) a otvory v nárazníku jsou ji� předvrtány. 
 
U konečné montá�e je vhodné přichytit nárazník také pod registrační značkou dvěma nýty. Na pravém a levém okraji vybrání 
v horní třetině vyvrtejte otvory 5mm. V této oblasti nárazník přiléhá na originální výztuhu nárazníku. Při zku�ební montá�i místo 
nýtů pou�ijte samořezné �rouby. 
 
3. 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). 
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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. 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. 
 
6. konečná montá� 
Po nalepení síťoviny na nalakovaný nárazník a zaschnutí lepidla provedeme konečnou montá� dle popisu při zku�ební montá�i  
 
 
 
 
 
 
 

 
nárazník pro model 10/01- s blikači ve světlometech 

 

 
nárazník pro model -10/01 s blikači v nárazníku 


