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TECHNISCHE FICHE

Pro Seal
INSTANT TYRE SEALANT

Tubeless en tubeless ready

Dicht gaten tot 8 mm

Compatibel met CO2-patronen

Bevat natuurlijke latex: niet-corrosief, niet-giftig en veilig

Product

Karakteristieken

Pro Seal is een latex emulsie die snel gaten dicht in alle tubeless banden, of het 
nu mountainbike- of racebanden zijn. Pro Seal wordt via het ventiel aangebracht 
of rechtstreeks in de gedeeltelijk gedemonteerde band gegoten en zorgt voor 
een effectieve onmiddellijke herstelling.

Toepassingen

Voorkomt en stopt lekken in alle tubeless banden.

Gebruik

Gedemonteerde band:
• Nieuwe band: reinig de binnenkant met Bike7 Degrease en veeg af.
• Monteer één kant van de band en houd het wiel recht.
• Schud de fles krachtig en giet de benodigde hoeveelheid rechtstreeks in de band, waarbij u de fles rechtop houdt.
• Monteer de band volledig.
Gemonteerde band, met de 125 ml fles.
• Verwijder de ventielkern en plaats het wiel, met het ventiel naar beneden, verticaal zonder de velg tegen de grond te drukken.
• Schud de fles krachtig, knip de tuit op 2 mm van het uiteinde af en giet de benodigde hoeveelheid rechtstreeks door het ventiel 

terwijl u de fles rechtop houdt.

Verpakking

Pro Seal - fles 125ml 977400924

Pro Seal - bus 1L 977410924

Pro Seal - bus 5L 977420924

Technische Eigenschappen

• Vorm: vloeistof met gedispergeerde 
vaste stof.

• Kleur: melkachtig wit.
• Geur: lichte ammoniak/

karakteristieke geur. 
• Oplosbaarheid: 100% oplosbaar in 

water.
• Drukbestendigheid: getest tot 7 

bar / 100 PSI.
• Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C.
• Houdbaarheid: 18 maanden, koel en 

droog in de originele verpakking.
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• Zet het ventiel weer in elkaar.
Band oppompen:
• Draai het wiel voorzichtig een volledige omwenteling.
• Pomp de band op tot hij goed zit.
• Draai en wiebel het wiel gedurende ±1 minuut voor een goede verdeling van de Bike7 Pro Seal.
• Breng de band op de gewenste spanning.
Wegband (23-30 mm): 60 ml / band en MTB band (29”, 2.0-2.4): 100 ml / band.
Voor grotere banden wordt een grotere hoeveelheid aanbevolen. Voor een betere bescherming kan een grotere hoeveelheid 
product worden gebruikt.  
Effectieve levensduur tussen 3 en 8 maanden, afhankelijk van de omstandigheden. Controleer de vloeibaarheid van het product 
elke maand en vul het zo nodig bij. 


