
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 VW Corrado 
D 00020017 Přední nárazník pro Corrado G60 + 16V  
D 00020019 Přední nárazník pro Corrado VR6 
 
1. obsah dodávky: 
1x přední nárazník, materiál plast ABS 
1x síťovina nárazníku 
1x tuba s lepidlem Sikaflex pro nalepení síťoviny 
1x Sika primer k přípravě lepených ploch 
10x hliníkový nýt 
8x samořezný �roub s kří�ovou hlavou 
2x distanční pry� oboustranně samolepící 
 
Za přípaltek: 
1x lipa pod přední nárazník 
1x ta�né oko s vinutým pouzdrem 
 
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.Provedení 
Přední nárazník Rieger pro VW Corrado se vyrábí ve dvou provedeních. Pro Corrado G60 + 16V a pro Corrado VR6. Před lakováním je nutné 
zkontrolovat jestli jste obdr�eli správné provedení pro Vá� vůz a provést zku�ební montá�. 
 
3. Demontá� originálních dílů 
Demontujeme originální nárazník. Originální výztuha (dr�ák nárazníku) zůstane na voze namontován. 
 
4. zku�ební montá�: 
Montá� předního nárazníku je relativně jednoduchá, i přes to je nutné před lakováním zku�ební montá� provést. 
 
Boční plochy nárazníku opatrně nasadíme přes podběhy blatníků. Při konečné montá�i bude nárazník spojen s plastovými podběhy kol přilo�enými 
nýty, na ka�dé straně 5ks. Doporučujeme provést vývrty 5mm ji� při zku�ební montá�i. Při zku�ební montá�i pou�ijeme místo nýtů samořezné 
�rouby. 
 
Pokud budete mít při zku�ební montá�i problém s přili� velikou mezerou mezi nárazníkem a předními světlomety, potom je vhodné ohnout, 
případně odstranit pry�ové li�ty, které jsou umístěny pod světlomety. Tyto li�ty tlačí v oblasti pod světlomety nárazník směrem dolů. 
 
Pokud to bude třeba, mů�e být celá výztuha nárazníku nastavena do vy��í polohy. V případě, �e by i po těchto změnách byla mezera stále veliká, 
jsou přilo�eny samolepící mechové pry�e, které se nalepí na výztuhu nárazníku tak, aby vymezily potřebný prostor. Tyto pásky z pry�e je  
samozřejmě mo�né ostrým no�em upravit do potřebné velikosti. 
 
Nárazník bude při konečné montá�i dodatečně spojen 8 přilo�enými �rouby přímo s originální výztuhou nárazníku. V oblasti připravených otvorů 
pro montá� blikačů a mlhových světel je cca o 10mm �ir�í okraj, který se po přilo�ení dotýká výztuhy nárazníku. V této oblasti je nutné vytvořit 
montá�ní vývrty. 
 
5. 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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6. zkou�ka vzdálenosti kol od nárazníku 
U zku�ební montá� také zkontrolujte vzdálenost pneumatik od nárazníku. Dle velikosti pneumatik mů�e být třeba nárazník v této oblasti je�tě 
zbrousit aby při jízdě ne�krtala kola o vnitřní okraj nárazníku. Tyto úpravy jsou třeba pouze při pou�ití kol a pneumatik vět�ích rozměrů. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 
9. konečná montá� 
Po nalepení síťoviny a zaschnutí lepidla namontujeme nárazník stejným postupem jako při zku�ební montá�i. Nárazník zafixujeme nýty s podběhy 
kol. 
 
 

 


