
Protect

Bike7 is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |info@bike7.be

TEKNISK DATABLAD

Pro Seal
ØJEBLIKKELIGT DÆKTÆTNINGSMIDDEL TIL DÆK

Til tubeless og tubeless ready

Reparerer punkteringer på op til 8 mm

Kompatibel med CO2-patroner

Indeholder naturlatex: ikke korrosiv, ikke giftig og sikker

Produkt

Karakteristika

Pro Seal er en latexemulsion, der hurtigt reparerer punkteringer i alle tubeless-
dæk, uanset om det er mountainbikedæk eller racerdæk. Pro Seal påføres 
gennem ventilen eller hældes direkte ind i det delvist afmonterede dæk og giver 
en effektiv øjeblikkelig reparation.

Anvendelsesomrader

Forebygger og reparerer punkteringer i alle tubeless-dæk.

Anvendelse

Afmonteret dæk:
• Nyt dæk: Rengør indersiden med Bike7 Degrease og tør af.
• Monter den ene side af dækket, og hold hjulet lige.
• Ryst flasken kraftigt, og hæld den nødvendige mængde direkte i dækket, mens flasken holdes oprejst. Dækket monteres helt.
 
Monteret dæk, anvendelse af 125 ml. flasken
• Fjern ventilkernen, og placer hjulet med ventilen nedad lodret uden at fælgen trykkes ned mod jorden.
• Ryst flasken kraftigt, skær tudden 2 mm fra enden og hæld den nødvendige mængde direkte gennem ventilen, idet flasken
• holdes oprejst.

Emballage

Pro Seal - flaske 125ml 977400925

Pro Seal - dåse 1L 977410925

Pro Seal - dåse 5L 977420925

Tekniske info

• Form: væske med dispergerede 
faste stoffer.

• Farve: mælkehvid.
• Lugt: svag ammoniak/karakteristisk 

lugt.
• Opløselighed: 100% opløseligt i 

vand.
• Trykbestandighed: testet til 7 bar/

100 PSI.
• Temperaturområde: -20°C til +50°C.
• Holdbarhed: 120 måneder, tørt, 

køligt og frostsikkert.
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• Ventilen samles igen monteret.
 
Pump dækket op :
• Drej forsigtigt hjulet hele vejen rundt.
• Pump dækket op, indtil det sidder korrekt.
• Drej og vakl hjulet i ±1 minut for at få en god fordeling af Bike7 Pro Seal.
• Juster dæktrykket efter din smag.
 
 
Racerdæk (23-30 mm): 60 ml / dæk og mountainbike-dæk (29", 2,0-2,4): 100 ml / dæk.
Til større dæk anbefales en større mængde. For øget beskyttelse kan der anvendes en større mængde af produktet.
Effektiv levetid mellem 3 og 8 måneder, afhængig af forholdene. Kontroller produktets væskeindhold hver måned og efterfyld om
nødvendigt.


