
 

 

Ulter Sport -dokładka dedykowana do Mazda MX-5 

Ulter Sport – dedicated rear bumper diffuser for Mazda MX-5 

 

Instrukcja montażu / Assembly instruction 

  

1. Zdemontować seryjny końcowy tłumik. /Remove 

the Stock exhaust 

 

 

2. Powierzchnie, na których będzie klej, na dokładce 

i na zderzaku , należy lekko zmatowić papierem 

ściernym w celu zwiększenie chropowatości i 

przyczepności kleju oraz odtłuścić 

odtłuszczaczem. / All surfaces to which the glue is 

to be applied need to be treated with sand paper 

 



 

 

3. Klej aplikować pistoletem do silikonu, przez grubą 

końcówkę wyciętą w kształcie trójkąta ./Apply the 

glue using the silicone gun with the tip cut into a 

triangle shape 

 

 

4. Zaznaczyć środek dokładki oraz środek zderzaka. 

Można to zrobić naklejając taśmę papierową na 

zderzak oraz na dokładkę . Następnie dokonać 

pomiaru taśmą mierniczą i w środku zaznaczyć 

ołówkiem kreski, które przy montażu będą pomagać 

sprawdzać pasowność , powinny się ustawić w 

jednej linii./Use a masking tape to mark the center of 

the bumper and the center of the diffuser In order to 

check the correct alignment during the assembly 

 

5. Dociskamy , sprawdzamy szczelność dolegania do 

zderzaka, aby nie było żadnej szczeliny. Jeśli mamy 

możliwość , to należy podeprzeć lub wystarczy 

pokleić taśmą papierową. A po bokach ścisnąć 

ściskiem ślusarskim. / Press the diffuser so that there 

are no gaps. If possible support it from the bottom 

and use clamps on the side until the glue is dry. 

 

6. Przykręcić w zaznaczonych miejscach załączone z 

dokładką 4 wkręty montażowe. Pozostawić na 

minimum 6 godzin. / Screw the included bolts into 

the marked areas. Leave to dry for min. of 6 hours 

 

 
 

7. Zamontować tłumik ./ Mount the Ulter exhaust 

 

 

8. Upewnić się, czy tłumik jest poprawnie 

zamontowany . / Double check if the Ulter Exhaust 

has been correctly mounted on the car. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elementy montażowe.  Assembly items 

Numer elementu  

Item number 

Zdjęcie  Photo Nazwa  Name Ilość w zestawie 

Quantity in the set 

1 

  

Śruba i podkładka/ 

bolt&washer 
4 sztuki/pcs 

 

UWAGA! 

ZESTAW NIE ZAWIERA KLEJU MONTAŻOWEGO. 

Rekomendujemy użycie kleju do szyb samochodowych.  

 

CAUTION! 

THE GLUE IS NOT A PART OF THE SET. 

We recommend using windscreen bonding glue. 

 

 

 


