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Oh nee! Een lekke band...
Gelukkig is het niet moeilijk
om zelf je band te plakken.
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Dit heb je nodig:
1 - twee bandenlichters, 2 - een fietspomp, 3 - een emmer water, 4 - een balpen, 5 - een velletje schuurpapier, 6 - een tubetje solutie,
7 - een schaartje, 8 - een rolletje plakrubber. in een bandenplaksetje zitten al veel van de spullen die je nodig hebt.

Zet de fiets eerst op z’n kop
neer.

Let er op dat de kettingkast
niet aan jouw kant van het
wiel zit.

Plaats het ventiel terug en
pomp de band op. Soms
hoor je het lek al sissen.

Dompel de band onder in
een emmer water.

Breng nu een klein beetje
solutie aan.

Pomp een klein beetje lucht
in de binnenband. Zo krijg je
geen kronkels in de band.

Haal met de bandenlichters
de band over de velg heen.

Schroef nu eerst het ventiel
los en haal het uit de velg.

Nu kan de binnenband naar
buiten getrokken worden.

Controleer eerst de buitenband op scherpe voorwerpen
en verwijder deze.

Haal de hele band door het water heen. Je ontdekt het lek
(of nog meer lekken) door een stroom van luchtbelletjes.

Markeer het lek met een
balpen.

Schuur de omgeving van
het lek glad met een stukje
schuurpapier.

Smeer de solutie uit en laat
het even opdrogen.

Knip een plakje uit het
plakrubber als je geen kant
en klare plakjes hebt.

Peuter het beschermvelletje
los.

Breng nu het plakje op het
lek en druk het aan.

Plaats het ventiel weer in
de velg terug.

Plaats de binnenband terug
onder de buitenband.

Trek nu met de hand de
buitenband over de velg
heen. Doe dit nooit met een
bandenlichter!

Zet de fiets weer overeind.

Pomp de band weeer hard.

...En je kunt weer gaan.
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