
Beschrijving
Speciale combinatie van werkzame stoffen voor eer-
ste hulp bij lekke banden. Repareert platte banden,
zonder de band te hoeven lichten. Niet te gebruiken
bij een gescheurde band, een zijdelings gescheurde
buitenband of wanneer de band van de velg gelopen
is.

Eigenschappen
daarop volgende bandenreparatie mogelijk-
snelle hulp bij motorpech zonder demontage-
gebruiksvriendelijk-

Technische gegevens
Basis Kautschuklösung /

Rubber solution
Kleur / uiterlijk weißlich / whitish
Geur Charakteristisch /

characteristic
Drijfgas Propan, Butan / propane,

butane
Minimumhoudbaarheid bij
origineel afgesloten blik

24 maanden

Toepassings-Gebieden
Voor het repareren van fietsbanden (met en zonder
binnenband) met een maat van 12-29 inch. Toepas-
baar voor alle gebruikelijke fietsventielen (auto, Scla-
verand- en Dunlop-ventielen). Ook geschikt voor e-bi-
kes.

Gebruik
Indien mogelijk eerst de oorzaak van het defect (bijv.
spijker, schroef) verwijderen. Breng vervolgens het
wiel met het ventiel naar de 12-uur-positie en laat de
lucht volledig ontsnappen. Nu de fles goed schudden,
het verbindingsstuk op het autobandventiel schroe-
ven (de bus daarbij rechtop houden) en deze volledig
gebruiken. Vervolgens het blik verwijderen en over-
tollig materiaal afvegen. Tenslotte de bandenspan-
ning aanpassen en dan direct wegrijden zodat het
schuim gelijkmatig verdeeld kan worden. Afhankelijk
van de grootte van het gat kan het nodig zijn om na
een paar minuten lucht bij te pompen. In de meeste
gevallen heeft zich na 10 minuten een stevige prop
gevormd die het gat afsluit.

Verwijzing
Vergeet niet naar een garage te gaan, om de band
vakkundig te laten repareren.

Verpakking
75 ml Spuitbus 6056
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Onze informatie is  gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.
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