Fietsband plakken
voorbeeldfoto:

Dit heb je nodig:
- Doosje plakgerief, bandenlichters, kommetje water

Werkplan:


stap 1: Zet de fiets op zijn kop.



Steek een bandenlichter tussen
buitenband en de velg en wip de band
omhoog.



Haak de bandenlichter vast achter een
wielspaak.



Breng 10 cm verder de tweede
bandenlichter aan en zet ook deze vast.



Maak de buitenband van de velg los.

stap 2: Draai de moer los waarmee het
ventiel vast zit op de velg.
Duw het ventiel naar binnen, door de
velg heen, en trek de binnenband naar
buiten.

stap 3: Pomp de binnenband een
beetje op. Dompel hem onder in een
kommetje met water. Waar je belletjes
ziet, is een gaatje.

stap 4: Droog de binnenband rondom het
gat af en teken het gaatje af met een
balpen. Laat de band leeglopen.
Tip!
Inspecteer met je vingers de binnenzijde
van de buitenband om te zien of er
nergens iets scherps doorheen steekt.
1.

stap 5: En nu het echte plakken!

2.
3.

Ruw/schuur de binnenband licht op met schuurpapier. Dit zorgt voor een
betere hechting van de lijm.

4.

Breng een dun laagje lijm op de binnenband aan, ruim rondom het gat.

5.

Laat de lijm even drogen, tot hij niet meer glanst. Ongeveer 3 tot 5
minuten.

6.

Neem een plakker verwijder de alufolie

7.

Plak de plakker op de band en duw dit enkele seconden stevig aan.

8.

Pomp de band weer wat op en controleer of de reparatie geslaagd is.

stap 6: Steek het ventiel weer door de
opening in de velg. Zet het losjes op
de velg vast met behulp van het
moertje. Leg de binnenband netjes in
de velg.

stap 7: Duw de buitenband met de hand terug over de velg, beginnend bij
het ventiel. Om het laatste stukje over de velg te krijgen moet je met 2
handen gebruiken (naar elkaar toe werken). Draai het ventielmoertje
stevig vast en breng het ventiel aan. Pomp stevig op!

afvinklijst:

 Banden plakken vraagt wat oefening. Hoe meer je het doet, hoe
vlotter het zal gaan! Succes!
 Geen plakkers meer? Een plakker maken uit een stukje oude
fietsband gaat even goed.

