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Montážní návod k zadnímu nárazníku Opel Corsa B 
K 00058828 Kompletní zadní nárazník Opel Corsa B 
 
1. obsah dodávky: 
1x kompletní zadní nárazník, materiál plast ABS 
1x kulatá krytka otvoru pro tažné oko 
1x síťovina pro zakrytí třech velikých otvorů v nárazníku 
1x tuba s lepidlem Sikaflex pro nalepení síťoviny 
4x kulatá podložka ocelová o průměru 30mm 
4x matka s integrovanou podložkou M6 
4x šroub M6x16mm 
 
1x veliký nerezový držák 
2x lampička Hella pro osvětlení RZ 
4x šroub pro uchycení lampiček Hella 
1x elktroinstalační sada pro zapojení osvětlení RZ 
 
1x tažné oko odnímatelné 
1x matice odnímatelného tažného oka se závitem 
 
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: 
Nárazník Rieger pasuje na všechny modely vozu Opel Corsa B včetně modelu GSI. Dříve než začneme se zkušební montáží, musí být 
demontován originání zadní nárazník. Ocelová výztuha zadního nárazníku zůstane namontovaná na vozidle. 
 
Zadní nárazník Rieger se montuje v zásadě stejným způsobem jako originální zadní nárazník. Nasazuje se zezadu, v oblasti pod víkem kufru bude 
přichycen na originální úchty originálním spojovacím materiálem. 
 
Na koncích nárazníku v oblasti zadních podběhů kol je připravená plocha plastu, která se nasadí přes originální plastové podběhy. Pro nasazení 
přez originální podběhy je třeba povolit upevňovací šrouby. 
 
Mezi nárazníkem a zadním blatníkem musí být provedena úprava zadního lemu tak, aby lícoval s nárazníkem viz obrázek 4 v originálním návodu. 
Zadní lem zůstane namontován stejným způsobem, jen bude cca o 10mm posunut směrem od vozu. Šrouby pro upevnění zadního nárazníku 
budou dotaženy jen tak, aby nárazník s lemem lícoval. Touto úpravou se zlepší překrytí zadní pneumatiky v těchto místech.  
 
Zadní lemy musí být u konečné montáže zalepeny do jejich optimální polohy. K zafixování může být použito přiložené lepidlo Sikaflex. 
 
3. montáž velkého nerezového držáku 
V oblasti spodní části nárazníku je třeba vystužení stability. K tomuto účelu je v montážním příslušenství přiložen nerezový držák, který bude 
připevněn k spodní části vozu viz. obrázek 3 v originálním návodu. Držák bude přišroubován do originálních otvorů. 
 
Spodní část nárazníku bude spojena s tímto držákem a tím bude obnovena stabilita nárazníku v jeho spodní části. 
 
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 15mm 
 
5. 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). 
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6. tažné oko 
Montáží zadního nárazníku Rieger bude originální tažné oko zakryto. V montážním příslušenství je přiloženo pouzdro se závitem, které musí být 
navařeno na originální tažné oko. Potom bude možné do tohoto pouzdra skrz otvor v nárazníku našroubovat odnímatelné tažné oko viz obrázek 1 
v originálním návodu. 
 
Při pasování optimální pozice pro upevnění pouzdra tažného oka může být třeba originální tažné oko přihnout. viz obrázek 2 v originálním návodu 
 
Svářečské práce musí být prováděny v specializované dílně vyškoleným personálem. 
 
Přiložená krytka otvoru pro tažné oko v nárazníku bude připevněna silikonem tak, aby ji bylo možné v případě potřeby pomocí šroubováku 
odstranit. 
 
7. osvětlení registrační značky 
Originální osvětlení registrační značky nemůže být u nárazníku Rieger použito. Z tohoto důvodu jsou v montážním příslušenství přiloženy svítilny 
Hella, které pasují do nárazníku Rieger. Tyto svítilny budou připevněny přiloženými šroubky. Kabeláž pro el. zapojení je také přiložena. 
 
8. 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. 
 
9. 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. 
 
10. konečná montáž: 
Nalakovaný nárazník s nalepenou síťovinou namontujeme způsobem popsaným v bodu 2 – zkušební montáž. 
 

 


