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Fietsband plakken 

 

 

Benodigdheden 
 

 bandenlichters 

 schuurpapier 

 lijm 

 bak met water 

 krijtje 

 plakker 

 

Aandachtspunten 
 

 Wees voorzichtig met bandenlichters. Ze kunnen de band 

beschadigen. 

 Laat lijm drogen voordat je de plakker aanbrengt. 

 

Wat je gaat doen 

 

1. Zet de fiets op de kop. 

2. Draai het ventiel en de velgring los. 

3. Druk de band iets naar binnen.  

4. Steek een bandenlichter tussen de band en de velgrand (foto 1). 

5. Haak de andere kant van de bandenlichter om een spaak(foto 2). 

6. Pak een andere bandenlichter en doe hetzelfde op ongeveer 20 

centimeter afstand van de eerste bandenlichter (foto 2). 

7. Plaats een bandenlichter tussen het losse gedeelte en draai de 

velg rond. De band komt nu los van de velg (foto 3). 

8. Druk het ventiel uit de velg en haal de binnenband uit de 

buitenband (foto 4). 

9. Plaats het ventiel terug en pomp de binnenband op.  

10. Dompel de binnenband stukje bij stukje in de bak met water. Waar 

luchtbellen verschijnen zit het lek (foto 5). 
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11. Droog de band en markeer het lek met een krijtje (foto 6). 

12. Maak de plaats waar de plakker komt ruw met het schuurpapier. 

13. Maak de plaats waar de plakker komt schoon.  

14. Breng de lijm aan en wacht tot de lijm dof wordt(foto 7). 

15. Breng dan de plakker aan.  

16. Druk de plakker stevig aan en laat de lijm 15 minuten drogen. 

17. Controleer in het water of het lek gedicht is. 

18. Voel aan de binnenkant van de buitenband of er iets scherps 

zit. (foto 8). 

19. Draai het ventiel los en steek deze door de velg (foto 9). 

20. Draai het ventiel aan maar schroef de velgring nog niet 

helemaal vast. 

21. Pomp de band een klein beetje op. 

22. Plaats de binnenband terug in de buitenband en begin bij het 

ventiel (foto 10). 

23. Druk de buitenband terug in de velg. Gebruik eventueel een 

bandenlichter om het laatste stukje over de velgrand te drukken. 

24. Pomp de band weer op. 

 

 


