
 

Hoe tuben kitten? 

 

1) Pomp de tube op tot 0,5 – 1 bar en leg deze los op een nieuwe velg. 

2) Schuur de velg op met grof schuurpapier. 

3) Breng een dunne laag kit aan op de volledige velg. 

4) Laat 24 uur drogen. 

5) Breng een tweede, dikkere laag kit aan op de volledige velg. 

6) Laat 24 uur drogen. 

7)  

Controleer of de diameter van de tube dezelfde radius heeft 

als de velg (zie tekening). Als dit het geval is, ga dan meteen 

door naar stap 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien dit niet het geval is: 

 

a) Breng opnieuw een laag kit aan en druk daar een 

velglint in. Let wel: het lint mag slechts 6 à 9 mm breed 

zijn. 

b) Laat het geheel 24 uur drogen. 

c) Breng nog één laag kit aan. 

d) Laat 24 uur drogen. 

 

 

 

 

 

8) Haal de tube van de velg en controleer de spanning, deze moet tussen 0,5 en 1 bar liggen. 

9) Breng een dunne laag kit aan op het   

stootlint van de tube (zie tekening).  

  

  

  

  

 

10) Breng een laag kit aan op de velg. 

11) Leg de tube op de velg. Let op dat het wiel steeds verticaal blijft, met het ventielgaatje 

bovenaan. Leg dan de tube op de velg: begin boven en duw de tube met een gelijkmatige 

spanning naar onder. Draai het wiel om en trek het laatste stuk op de velg. 

12) Pomp de band op tot 2 bar. 

13) Centreer de tube zodat hij volledig recht op de velg ligt. 

14) Controleer of het stootlint aan beide kanten boven de velg uitkomt. Indien dit niet het 

geval is, leg de band iets meer naar links of rechts. 

15) Verwijder de bolletjes kit die onder het stootlint uitsteken met een doek. Let op: gebruik 

geen wasbenzine, tinnen, enz. 

16) Laat de tube 24 uur drogen. 

17) Het is aangeraden om hierna nog Aquasure aan te brengen: 

a) Trek bijgevoegde plastic handschoen aan. 

b) Zet de tube Aquasure recht op de zijkant van de tube. 

c) Breng met een vinger of een borstel een dun laagje aan over de volledige lengte aan 

één kant. 

d) Verspreid het product over de volledige breedte tussen het profiel en de velg. 

e) Herhaal dit voor de andere kant 

f) Het is aangeraden om ook Aquasure rond het ventielgaatje in de velg te smeren. Dat 

belet water om daarlangs de binnenkant van de tube binnen te dringen. 

g) Laat het geheel 10 uur drogen. 


