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TECHNISCHE FICHE

Safety Seal
HET ENIGE T.U.V.-GEKEURDE TUBELESS REPARATIESYSTEEM

Automatische vulcanisatie door wrijving op het wegdek.

Geen vulmiddelen of lijm nodig.

Past zich aan elke vorm van gat of snede aan.

Blijvende reparaties tot 9 mm op loopvlak en schouders.

Ideale oplossing bij staalgordelbanden.

Eenvoudig en tijdbesparend - demontage onnodig.

Steeds toepasbaar - betrouwbaar.
Zowel voor gebruik op banden van personenwagens, moto's, scooters, 
vrachtwagens en zwaar materiaal.

Gebruik

Deze set bevat geen schadelijke of milieu-onvriendelijke onderdelen.
• Stel de plaats van de beschadiging vast. Verwijder het beschadigende object en let op de hoek waarin het object naar binnen is 

gegaan. Als de hoek van de beschadiging moeilijk is vast te stellen, breng dan alleen de naald in het gat om de hoek te bepalen.
• Haal het koord door het oog van de naald tot het koord in het midden van de naald zit.
• Steek de koord in het gat. Gebruik hiervoor een constante druk tot het heft van de naaldhouder 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.

Product

Karakteristieken

Safety Seal is het enige TUV-gekeurde reparatiesysteem voor alle 
tubeless banden, zelfs voor Flat Tyres en Pax-banden. Het is de 
ideale oplossing voor staalgordelbanden.

Verpakking

Safety Seal Reparatiekit 700010000

Safety Seal Starterskit 700020000

Safety Seal HS 721000000

Safety Seal - reparatiekoord 10cm 700100000

Safety Seal - reparatiekoord 20cm 700200000

Safety Seal - naald + houder 702100000

Safety Seal - naald 12 cm 702200000

Safety Seal - naald 17 cm 702300000

Safety Seal Lube 703002000

Safety Seal Plus 704010000

Technische EigenschappenTechnische Eigenschappen
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• Trek de naaldhandel er nu recht uit. Snij overtollig materiaal af. Breng de band weer op spanning. De band is klaar voor gebruik. 
Voer na de reparatie een controle uit na ongeveer 200 km.


