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TECHNISCHE FICHE

TRS-140 Tire Repair 
String
BANDENHERSTELKOORD

Past zich aan elke vorm van gat of snede aan.

Herstellingen tot 6 mm op loopvlak en schouders.

Gebruik

• Stel de plaats van de beschadiging vast. Verwijder het beschadigende object en let op de hoek waarin het object naar binnen is 
gegaan. Als de hoek van de beschadiging moeilijk is vast te stellen, breng dan alleen de naald in het gat om de hoek te bepalen.

• Haal de koord door het oog van de naald tot de koord in het midden van de naald zit.
• Steek de koord in het gat. Gebruik hiervoor een constante druk tot het heft van de naaldhouder de band raakt. Let op: als een 

klein gat moet worden gerepareerd, wordt aanbevolen eerst de naald erin te steken om het gat op te ruimen.
• Trek de naaldhandel er nu recht uit. Snij overtollig materiaal af. Breng de band weer op spanning. De band is klaar voor gebruik.
Advies:
• Demonteer de band van de velg voor vaststelling van de beschadiging.
• Reinig de binnenkant van de band tot minstens 5 cm rond de beschadiging, zichtbaar door de ingebrachte koord. Gebruik 

hiervoor RDG-730 Rubber Degrease.
• Behandel de koord en 5 cm er rond met TRC-1800 Tire Repair Cement.
• Monteer de band terug op de velg.

Product [TRS-140]

Karakteristieken

De ideale oplossing voor beschadigde staalgordelbanden. Elke koord 
is samengesteld uit verschillende koorden, gedrenkt in een mengsel 
van natuurlijke en synthetische rubbers voor langdurige weerstand.

Verpakking

TRS-140 Tire Repair String 10cm (60st) 700310390

TRS-140 Tire Repair String 20cm (30st) 700320390

Technische Eigenschappen

• Basis: gevlochten synthetische koord in een 
mengeling van natuurlijke en synthetische 
rubbers.

• Kleur: zwart.
• Houdbaarheid: 2 jaar, in gesloten verpakking, 

tussen +15°C en 330°C, droog en buiten zonlicht 
opgeslagen.


