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WAT IS RIDE-ON?

WAAROM RIDE-ON?

Ride-On dicht binnen enkele seconden met minimaal 
drukverlies 95% van alle gaatjes tot 6,4 mm diameter 
in het loopvlak van de band. 

Ride-On balanceert continu, op hydrodynamische* 
wijze, de band/velg combinatie. Hierdoor wordt de 
rolweerstand geoptimaliseerd en gaan uw banden tot 
wel 25% langer mee.

Ride-On beschermt de binnenzijde van uw velgen en 
banden tegen alle vormen van roest en corrosie.

Met Ride-On in uw banden wordt de porositeit van 
uw banden met wel 500% verminderd. Uw banden 
behouden langer een juiste spanning, waardoor 
brandstofverbruik en bandenslijtage vermindert. 

Ride-On werkt bij temperaturen van -40˚C tot 100˚C. 

Ride-On kan worden toegepast in combinatie met 
TPMS (bandendruk) systemen.

Ride-On is biologisch afbreekbaar, eenvoudig met 
water te verwijderen, bevat geen carcinogene chemi-
caliën en is niet brandbaar.

Ride-On beschermt uw banden preventief tegen 
lekkages. Dit helpt onveilige situaties voorkomen en u 
komt niet met uw caravan langs de kant van de weg te 
staan.
Ride-On verlaagt de temperatuur in uw banden met 7%. 
Dit verlengt de levensduur en vermindert het risico op 
een klapband. 
Ride-On werkt gedurende de gehele levensduur van de 
banden. 
Ride-On voor aanhangers is werkzaam tot 150 km/uur. 
Ride-On balanceert banden continu voor een 
comfortabele rit.
Ride-On vermindert de rolweerstand van banden door 
een perfecte balans.

Inspecteer regelmatig uw banden op beschadigingen. 
Verwijder objecten, zoals doornen, spijkers en andere 
scherpe voorwerpen. Nadat het object is verwijderd rijdt 
u 5 tot 10 km met het voertuig zodat het lek volledig 
door Ride-On kan worden gedicht.

Veilig en zorgeloos met caravan of aanhanger op weg
Geen dure run-fl at banden nodig
Traditioneel balanceren is niet langer noodzakelijk 
Gemiddelde brandstofbesparing van 3% 
Banden gaan gemiddeld 25% langer mee
Een must voor auto’s zonder reserveband

HOE WERKT HET?

* Hydrodynamica is de wetenschap van de stromingsleer 
die de beweging van vloeistoff en beschrijft. 

BELANGRIJK

VEILIG OP WEG MET RIDE-ONBANDEN SEALANT & BALANCER
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Ride-On vormt een sealende laag op het loopvlak van 
de band. Dit vermindert de porositeit met 500%, waar-
door banden langer een optimale spanning behouden, 
en verlaagt de temperatuur in de band. Banden slijten 
zo minder en gaan tot 25% langer mee.

Ride-On bevat aramide vezels (Twaron™) die 6 keer 
sterker zijn dan staal. Deze vezels dichten een punctie 
permanent en binnen enkele seconden, zonder merk-
baar drukverlies. Zo vermindert het risico op een lekke 
band of klapband aanzienlijk.

Ride-On balanceert daarnaast de band/velgcombinatie 
op hydrodynamische* wijze, voor een optimale rolweer-
stand, meer rijcomfort en een lager brandstofverbruik.

Ride-On Tire Protection is een unieke bandensealant en 
balanceergel in één formule. De hightech gel vormt een 
vloeibare coating die zich hecht aan het loopvlak van de 
band. Ride-On sealt banden, houdt banden op span-
ning, voorkomt lekke banden en balanceert. Zo profi teert 
u van meer veiligheid, minder ongemak, een besparing 
in brandstofkosten en langere levensduur van banden.

Go Green!
Ride-On vermindert 
Carbon Footprint


