Een prop plaatsen in een lekke band
Met dank aan: Motor Houtrust Den Haag voor de demonstraties op 8 sept 2013.
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Disclaimer

De informatie is bedoeld om de lezer te laten zien hoe diverse mensen op een demodag de prop in
een lekke band hebben gedaan. Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, wijzen wij af.
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Auteursrecht, Copyright en Revisie

Het Auteursrecht van de tekst en de foto’s berust bij de samensteller driepitjes op moment van
schrijven lid van diverse BMW forums. Copyright: dit document mag vrijelijk gekopieerd en
opgeslagen worden. Commercieel gebruik is niet toegestaan.
Revisie: het document kan worden bijgewerkt in de toekomst; de eerste versie heeft Rev. A.
Onderaan de bladzijde staat de laatste Revisie
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Voor wie is dit bedoeld?

Voor mensen met sterke armen en handen, want het inzetten van een rubberen prop vereist aardig
wat kracht. Indien aanwezig, doe kleding aan welke vuil mag worden.
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Reparatiesetje

Het setje bevat:
- een handgreep met ruw deel (rasp) en een haak voor de prop;
- tube met blauwe vloeistof;
- witte plastic ventiel-opzetstuk;
- enkele proppen per 3 of meer in een krimpverpakking;
- een simpel mesje;
- een patroon met gas.
Het setje kost op de demodag Euro 20.
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De werkwijze

A) Verwijder de schroef of het scherpe voorwerp uit de band. Er zal lucht ontsnappen. Als het een
gewone 5 cm lange schroef betreft dan moet het schroefgat worden vergroot zodat de prop er in past.
Als het een megaschroef betreft (schijnt voor te komen) dan zal de prop er waarschijnlijk zo wel
inpassen.

Rev A. bladzijde 2

B) Gat ruimer maken.
Steek de rasp in het gat. Nu met de rasp het gat ruimer maken. Goed met de rasp op en neer; zodra
de rasp makkelijk het gat in en uit gaat dan is het goed.

C) De prop op de haak doen.
De haak heeft een opening; leg de kopse kant van
de prop in de opening.
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Trek de prop richting handvat,
zodat de prop goed haakt.
Je moet flink trekken aan de
elastische prop zodat hij
vasthaakt.
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Zo zit hij dan goed:

D) Beetje blauwe vloeistof op de prop.
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E) Beetje blauwe vloeistof op het gat.

F) De haak met prop recht in het gat duwen. Het helpt als je tegelijkertijd de prop naar je toe trekt; de
prop rekt uit en wordt dan dunner zodat de haak + prop makkelijker in het gat verdwijnen. Het vereist
behoorlijk wat kracht. Vandaar de band los en je staat er dan boven.
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Vermijdt een schroefbeweging bij het induwen van de prop; door de schroefbeweging kan de prop
kapot gaan. Het makkelijkste is als je de band los op de grond hebt staan, zodat je staande al je
kracht van bovenaf op de prop kunt uitoefenen.
De prop naar binnen wurmen tot de helft verdwenen is in de band.

G) Nu de rasp er uit trekken, als je het goed gedaan hebt dan blijft de prop zitten.
Met een mesje het deel van de prop wat uit de band steekt, afsnijden.
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H) Volgende stap is het witte hulpstuk op het ventiel draaien.
Het witte plastic hulpstuk heeft 2 kanten: een kant (linker foto) eerst op het ventiel draaien. De andere
kant(middelste foto) heeft een puntig mesje: daar draaien we straks het patroon op.

I) Gaspatroon opdraaien
Om een lege band tot 2 bar op te
pompen heb je ongeveer twee
patronen nodig. Dat hangt
natuurlijk af van de diameter en
het volume van de band.

Trek een handschoen aan en draai het
patroon er goed recht op. Flink
doordraaien, op een moment spuit er wat
mistachtige lucht uit, dan snel doordraaien.
Het patroon wordt erg koud en beslaat of
bevriest zelfs. Vandaar de handschoenen.
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Nadat het patroon volledig op het
ventiel is gedraaid, zal het patroon
binnen enkele seconden leeg zijn.
Het patroon kan nu losgehaald
worden. Het witte plastic hulpstuk ook.
Je kunt nu weer voorzichtig met
gematigde snelheid rijden. Laat de
band z.s.m. vervangen door een
nieuwe.

Houdbaarheid setje
Volgens de monteur is zo een setje wel 20 jaar houdbaar.
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