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PREMA Combi reparatiehandleiding
Stap 1

Inspecteren en markeren
Breng de band op spanning en stel vast waar de lekkage zit, is het onduidelijk waar de lekkage zit gebruik dan Prema Leak
Detector. Markeer de lekkage aan de buitenzijde van de band met vet krijt, lekkage in de zijwand of de schouder niet zelf
gaan repareren. Verwijder de band van de velg en controleer de band op niet te repareren beschadigingen, zoals gebroken
staalgordel, te weinig profieldiepte, loopvlak separatie, of andere te grote beschadigingen. Markeer de lekkage aan de
binnenzijde van de band met vet krijt. Meet de afmeting en hoek van de lekkage met de spiraalpriem, als de hoek van de
lekkage groter is dan 25° niet de Combi maar een tweedelige, (stem en pleister), reparatie methode toepassen.

Stap 2

Reinigen & Schrapen
Met de spiraalpriem hebben we bij stap 1 de diameter van de lekkage bepaald zodat we weten welke Combi we nodig hebben.
Houd de combi met de pleisterzijde midden boven de lekkage aan de binnenzijde van de band en teken met vet krijt een
cirkel ten grote van de Combi pleister zodat te zien is welk deel moet worden opgeruwd. Spuit PreBuff Cleaner op het deel
binnen de cirkel en schraap dit deel schoon hiermee verwijderen we o.a. vuil en het laagje siliconen. Herhaal
deze reiniging met de Prema PreBuff Cleaner en schraper 3 maal.

Stap 3

Opruwen & Frezen
Het schoongemaakte deel binnen de cirkel opruwen met de ruwmachine met een schone, scherpe en fijne ruwkom op lage
snelheid (1200 rpm is voldoende). Verwijder met het opruwen oneffenheden en een dun laagje rubber binnen de cirkel zodat
een vlak fijn opgeruwd deel ontstaat. Plaats nu de frees met de juiste diameter (diam. lekkage bepaald met de spiraalpriem) in de ruwmachine en op lage snelheid (1200 rpm is voldoende) vanuit de binnenzijde van de band door de lekkage
frezen zodat alle metaaldeeltjes worden verwijderd. Eerst 3x frezen vanuit de binnenzijde van de band naar buiten en daarna
3x frezen vanuit de buitenzijde naar binnen.

Stap 4

Rubberstof verwijderen
Borstel alle rubberstof en metaaldeeltje met een messing borstel af van het opgeruwde deel. Daarna met een stofzuiger alle
stof en andere deeltje verwijderen uit de binnenzijde van de band.

Stap 5

Ultra Fast Dry Vulcaniseer Cement & Combi aanbrengen
Doop de spiraalpriem in de Ultra Fast Dry Cement en steek daarna de spiraalpriem vanuit de binnenzijde van de band direct
in het te repareren gaatje. Herhaal dit 3x zodat de binnenzijde van het gaatje goed gecoat is. Steek de spiraalpriem vanuit de
buitenzijde van de band in het gaatje en laat deze erin zitten. Breng een dunne laag Utra Fast Dry Cement met het kwastje
aan op het opgeruwde deel aan de binnenzijde van de band. Laat de cement volledig drogen. (droogtijd is afhankelijk van
het klimaat op dat moment). Controleren door met de buitenzijde van de vinger voorzichtig te voelen aan de rand van het
ingesmeerde deel. Goed gedroogde cement voelt plakkerig, maar niet nat. Voor goede en snelle droging draai de band zover
zodat de reparatie boven de 9 tot 3 uur lijn zit. Gebruik nooit perslucht, haardroger of andere hulpmiddelen om de cement
te laten drogen. De Prema Ultra Fast Dry Cement droogt sneller dan alle andere verkrijgbare producten. Verwijder de folie
van de Prema Combi. Let Op! Zorg ervoor dat het grijze deel met zacht materiaal wat onder de folie zit nooit in aanraking komt
met vingers of andere materialen. Bij aanraking kan de reparatie mislukken! Breng een dunne laag cement aan op het zwarte
deel van de stem van de Combi. Verwijder de spiraalpriem en breng de stem van de Combi vanuit de binnenzijde van de band
in het gaatje en trek met een combinatietang de stem vanuit de buitenzijde door het gaatje totdat de Combi enige weerstand biedt en goed op zijn plaats zit aan de binnenzijde van de band.

Stap 6

Afwerking
De combipleister vanuit de binnenzijde van de band goed met de duim vanuit het midden aandrukken. Daarna met de aanroller vanuit het midden kruislings goed tot de randen aanrollen zodat er geen lucht onder de Combipleister zit. Verwijder
de transparante folie. Tijdens het opruwen is meestal een iets groter vlak dan de Combi opgeruwd. Deze nog zichtbare opgeruwde innerliner van de band goed insmeren tot over de rand van de Combi met Prema Innerliner Over Buff zodat de band
weer 100% luchtdicht is en voldoet aan de specificaties van de bandenfabrikant. Aan de buitenzijde van de band het uitstekende deel van de stem van de Combi wegsnijden. Als deze door het profiel komt dan ca 2 mm boven het profiel afsnijden.
Als deze tussen het profiel zit dan afsnijden op gelijke hoogte als het profiel. Niet aan de stem trekken terwijl deze wordt
afgesneden. Monteer de band op de velg en pomp deze op tot de aanbevolen spanning. Controleer rond het gerepareerde
gebied aan de buitenzijde van de band op lekkage met Prema Leak Detector.

Volg de volgende stappen voor het meten van de afmeting en hoek van de lekkage:
1. Plaats de punt van de spiraalpriem vanuit de binnenzijde van de band in de lekkage.
2. Druk de spiraalpriem al draaiende met de palm van de hand krachtig in de lekkage totdat er weerstand is.
3. Laat de spiraalpriem los als deze nog in de lekkage zit en bekijk de hoek van de spiraalpriem.
4. Plaats een vinger krachtig tegen de spiraalpriem war deze in de lekkage gaat.
5. Trek de spiraalpriem eruit zonder de vinger te verplaatsen.
6. De locatie van de vinger op de spiraalpriem bepaald de afmeting van de lekkage
Bij de punt, 1,5 mm ,frezen niet nodig, Prema Combi PC-1
Ca. 1 cm boven de punt, 3 mm, wel frezen, Prema Combi PC-2
 Bij het spiraal deel, 6mm, wel frezen, Prema Combi PC-3
 Boven aan de spiraalpriem, 10 mm, wel frezen, Prema Combi PC-4
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