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SAFETY SEAL ON ROAD 
SAFETY SEAL TUBLESS BANDEN REPAIR
Deze set bevat geen schadelijke of milieu onvriendelijke onderdelen. Volg de instructies 
Nauwgezet. De maximaal repareerbare beschadiging is 3mm. Voer na de reparatie een controle
uit na ongeveer 200 KM.

1. Stel de plaats van de beschadiging vast. Verwijder het beschadigde object en let op de hoek 
waarin het object naar binnen is gegaan. Als de hoek van de beschadiging moeilijk vast te 
stellen is breng dan alleen de naald in het gat om de hoek te bepalen.

2. Haal het koord door het oog van de naald tot het koord in het midden van de naald zit.

3. Steek het koord in het gat. Gebruik hiervoor een constante druk totdat het heft van de 
naaldhandel de band raakt. Let op! Als een klein gat moet worden gerepareerd wordt 
aanbevolen eerst de naald erin te steken om het gat op te ruimen.

4. Trek de naaldhandel er nu recht uit. Snijdt overtollig materiaal af met het scheermes.
•       Breng de band weer op spanning. De band is klaar voor gebruik.

AFTER REPAIR 
REPAIR

5. Voorbereiding gebruik Microflate. Schroef het Co2 patroon in de schroefdraad van de 
Microflate. Doe dit snel en krachtig totdat het patroon is doorgestoken. De Microflate is nu klaar 
voor gebruik.

6. Microflate op het ventiel plaatsen. Het blauwe mondstuk is dubbelwerkend. Het wordt op het 
Pesta ventiel gedrukt en moet tegelijkertijd op het ventiel worden vastgeschroefd.

7. Oppompen van de band met Microflate. De luchtuitstroom uit het patroon wordt geregeld door 
het vast of losdraaien van het patroon in de Microflate. Om lucht te geven: Schroef het patroon 
voorzichtig een beetje los. Om de luchtstroom te stoppen: Schroef het patroon weer aan.

Let op! Co2: Houdt het patroon ALTIJD rechtop bij het opschroeven op de Microflate. Dit verzekert een 
maximaal gebruik van Co2 uit het patroon.

Veiligheid informatie
Waarschuwing! Inhoud onder druk. Microflate niet losschroeven totdat het patroon leeg is. Dit 
voorkomt ongelukken. Co2 niet opslaan boven 50ºC of in direct zonlicht. Nooit Co2 laten ontsnappen 
indien gericht op het lichaam of het gezicht.
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