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Ervaar de eenvoudig tubeless montage en onderhoud met onze nieuwe FastAir TL tubeless ventielen. 

Dankzij hun unieke ontwerp, maken FastAir ventielen het monteren van tubeless banden bijzonder 

makkelijk, het onderhoud moeiteloos en het rijplezier grenzeloos. Met onze FastAir TL ventielen heb 

je geen elektrische compressor, bandenbooster of tubeless pomp nodig om je banden te monteren. 

Je gebruikt enkel je normale vloerpomp. Bovendien houden de 

voordelen van onze FastAir ventielen daar niet op... 

 
 

Door de unieke ventielkop kan tot 300% meer lucht in de band 
stromen, waardoor het mogelijk wordt een tubeless band op de velg 
te monteren met een normale vloerpomp. Bovendien maakt de 
ventielkop het mogelijk de band via het gemonteerde ventiel te 
vullen met afdichtingsmelk zonder dat het risico bestaat dat het 

ventiel wordt geblokkeerd door opdrogende afdichtingsmelk. Dit levert nog een voordeel op, want 
met de afzuigslang en de injectorkit is het heel eenvoudig om het niveau van de afdichtmelk vóór het 
rijden te controleren. 
 
De FastAir ventielen zijn verkrijgbaar in een versie voor Presta- en voor Schrader-velggaten in 
verschillende lengtes.  Er is ook een Convertor Kit beschikbaar, waarmee je de tubeless ventielen die 
je al bezit kunt ombouwen. U zult het dan echter moeten stellen zonder het comfort van de 
afzuigslang.  
 

FASTAIR TL 

TUBELESS VENTIELEN 
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Passend bij onze nieuwe tubeless ventielen hebben wij ons assortiment aanverwante producten 
uitgebreid. Naast de Injector Kit bieden wij nu ook tubeless velglint in verschillende breedtes aan; onze 
CO2-compatibele sealant Sealprep maakt al enige tijd deel uit van ons assortiment 
onderhoudssproducten. 
 

OVERZICHT CONTEC FASTAIR TL VENTIELEN & ACCESSORIES 

 

Prijswijzigingen voorbehouden       

 

 
FASTAIR TL MTB S/M/L  
Voor 8mm ventielgaten (SCHRADER) 
Velgdiepte:  
S= 13,5 - 21,5 mm 
M= 21,5 - 29,5 mm 
L= 29,5 - 37,5 mm 
27,95 / 29,95 / 31,95 € RRP 
 

 

 
FASTAIR TL MTB CONVERTOR 
Voor ombouw Schrader Tubeless Valves 
19,95 € RRP 
 

 

FASTAIR TL ROAD 
Voor 6mm ventielgaten (PRESTA) 
Velg diepte: 40 / 50 / 65 mm 
27,95 / 28,95 / 29,95 € RRP 

 

FASTAIR TL ROAD CONVERTOR 
Voor ombouw Presta Tubeless Valves 
16,95 € RRP 

 

 
FASTAIR TL ROAD  EXTENSIONS  
Pässend voor alle Presta Ventielen 
Lengte : 30 / 50 mm 
17,95 / 17,95 € RRP  
 

 Tubeless Seal Tape TL 
Zelfklevend velglint voor montage tubeless banden,  
dikte: 0,12 mm,  
lengte: 10 m, glossy black 
Breedte: 19-30mm 
Vanaf 9,95 € RRP 
 
 
Tubeless Seal Prep Injector Kit 
Injector/extractor spuit voor tubeless 
9,95 € RRP 
 
Seal Prep tubeless sealant 
Stopt gaten tot 6mm, CO2-compatibel 
Beschikbare volumes: 125ml / 1.000ml 
9,95 / 27,95 € RRP 
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PRESS CONTACT 

Tristan Zerdick 

Marketing/PR 

 

Hermann Hartje KG 

Deichstrasse 120-122 

27318 Hoya 

Tel.: +49 4251 811-496 

E-Mail: tristan.zerdick@hartje.de 

Download the photo package here 

at Wetransfer: 

https://we.tl/t-SxU2UaHm0Z  

 

And here we have prepared a 

tubeless tutorial on the CONTEC 

website:  

https://bit.ly/fastair_EN  
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