
610 15 - Škoda Octavia II. Limousine 06/04 - 11/08
620 15 - Škoda Octavia II. Combi 01/05 - 11/08 
            

Typ 610 15, 620 15
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MONTÁŽNÍ NÁVOD

Rozšíření zadního nárazníku

ATEST

1951
8SD 

Návod uschovejte pro účely kontroly a STK!

Obsah balení:
610 15 - pár rozšíř z nár1 . ad. . (limuzín )  a
              nebo
620 15 - pár rozšíř  zad  nár  1 . . . (combi)

1x PU-lepidlo 50 ml s nástavcem
1x isopropanolový odmašťovací ubrousek
1x odmašťovací ubrousek - Primer 4298
1x rukavice PE (na Primer 4298)
1x brusné plátno
1x návod pro lakování
1x montážní návod

Upozornění: 
Montáž doporučujeme svěřit odbornému servisu.

Důlěžité: 
Před lakováním dílů a vlastní montáží bezpodmínečně 
vyzkoušejte lícování dílů s karoserií Vašeho vozu. Z 
důvodu výrobních a montážních tolerancí dílů karoserií 
automobilů je někdy zapotřebí drobných úprav 
lepených dílů vhodným nástrojem nebo brusným 
papírem.

Upozornění: 
Při  lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. 
Plochy plastových dílů k lepení (na zadní straně) nesmí 
být přelakovány. Nejlépe je tyto zalepit páskou. Montáž 
provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě 
min. +20°C. 

Upozornění: 
Montáž neprovádějte na přímém slunečním svitu. Při 
montáži nejezte ani nepijte. Příslušné plochy k lepení 
nejprve důkladně očistěte a poté odmastěte přiloženým 
odmašťovacím ubrouskem. Odmastěte i plochy 
lepených dílů, přitom povrch utírejte jen v jednom směru 
(viz.obr.1).

Pozor: 
Odmašťovací ubrousky jsou napuštěny isopropanolem 
který je vysoce hořlavý, proto při montáži nekuřte!!

1. Díly usaďte nanečisto na své místo a označte si jejich 
správnou polohu (viz.obr. 2.) - tzv. zkouška nanečisto. 

2. Po vyznačení správné polohy dílů pokračujte další 
předúpravou lepících ploch. Originální plastové plochy 
předního a zadního nárazníku natřete přípravkem 
Betaprime 4298 ( viz.obr. 3). 
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3. Pomocí dodaného brusného plátna zdrsněte 
budoucí lepené plochy dílů Milotec. Dbejte na to, aby 
byly celé tyto plochy takto připraveny a mohlo tak dojít 
k maximální adhezi PU lepidla (obr. 4.a).

4. Aplikační nástavec tuby PU lepidla seřízněte zhruba v 
jeho polovině a naneste v přiměřené vrstvě dodané PU 
lepidlo tak, aby byla dodržena vzdálenost zhruba 5 mm 
od okraje dílu Milotec (obr. 4.b).

5. Díly s lepidlem usaďte na předem označené místo a 
lehce přitlačte. Případné přebytečné vytlačené lepidlo 
ihned odstraňte technickým benzinem. Konečnou 
polohu dílů zafixujte lepící páskou a lepidlo nechte 
vytvrdnout (viz.obr. 5.). 

Důležité: 
Po dobu schnutí lepidla nesmí být díly vystaveny 
přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla 
do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení 
montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána 
myčka.

Při nedodržení těchto pokynů nezodpovídáme za 
případné vzniklé škody!

Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras
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