
VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE AF DÆK

MÆRKNINGER PÅ DÆKSIDERNE    

Undlad at overskride det anbefalede dæktryk, som er 
angivet på dæksiden.

Det korrekte tryk hænger sammen med belastning, 
hastighed og vedligeholdelse og har meget stor betydning 
for stabil bremsning, maksimal fremdrift og lang 
dæklevetid.

Det kolde dæktryk må under ingen omstændigheder falde 
til et niveau under det, der er angivet på dæksiden.

For lavt dæktryk resulterer i overbøjning, en forringelse af 
dækkvaliteten og tidlig slitage.

Viser, hvilken fælgtype dækket er kompatibelt med. 
Kompatibelt med fælge med ”hook edge” (dobbeltbundne 
fælge), medmindre andet er angivet.

Nominel dækbredde og fastgørelsesdiameter i millimeter i 
henhold til ETRTO.

Produktionsland. Minimal- og maksimaltryk i bar og psi.

Viser, i hvilken retning dækmønstret skal vende, når dækket 
ruller fremad.

Viser, at dækket kun må monteres med en indvendig slange 
og ikke uden slange (tubeless) eller ved hjælp af en anden 
metode.

DÆKKATEGORIER

Der findes forskellige typer cykeldæk: Dæk med eller uden slange (tubeless), tubeless-kompatibelt og tubulart/lukket ring. 
De kræver hver især forskellige fælgtyper og teknikker for korrekt montering. Sørg altid for at kontrollere, at du har købt den 
rigtige dæktype, og at den er kompatibel med fælgen og/eller andet tilbehør, der skal bruges til montering af dækket 
(tætningsmidler, fælgtape, dækjern mv.):

MED SLANGE: Dæk, der kun kan anvendes med en 
indvendig slange. Kræver som regel en indvendig fælgtape 
til at beskytte selve slangen mod at blive punkteret af 
nippelhovedet, når det pumpes til køretryk.

UDEN SLANGE (TUBELESS): Dæk, der kan anvendes på 
tubeless-fælge, som kan monteres med eller uden en 
indvendig slange.

TUBELESS-KOMPATIBELT: En særlig type dæk uden 
slange, som kræver indvendigt tætningsmiddel for at holde 
på trykket.

TUBULART/LUKKET RING: Et dæk, der er lukket hele vejen 
rundt, som er syet på eller vulkaniseret til fælgen, og som 
kun kan monteres med en særlig tubular-fælg samt lim og 
limemetode, der egner sig til formålet.

TRYKANBEFALINGER

For lavt dæktryk giver en dårligere køreoplevelse, forringet 
vejgreb, øget risiko for kollisionsskader og tidlig slitage på 
midten af slidbanen.

Det er yderst vigtigt og nødvendigt at sørge for 
regelmæssig vedligeholdelse af dæktrykket. Det anbefales 
at foretage denne vedligeholdelse før hver tur, mens 
dækketer koldt.
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ADVARSEL: Det er farligt at køre, hvis dæktrykket ikke er korrekt. Forkert dæktryk kan medføre dækfejl, også på et senere 
tidspunkt, hvilket kan forårsage ulykker samt alvorlig personskade eller død.

DÆKINSPEKTION

Dækket bør inspiceres og lufttrykket kontrolleres før hver 
tur. 

Dækkene bør også inspiceres, hvis du rammer en ukendt 
genstand på vejen.

Dæk med buler, revner, snit, huller eller ujævn slitage skal 
afmonteres og inspiceres af en dæk- eller cykelekspert og 
udskiftes efter behov.

Hvis dækmønsteret er slidt og/eller dækkassen kan ses, 
eller der er andre tegn på dækskader, bør det udskiftes 
med det samme.

Tiden (alderen) alene forringer ikke dækkvaliteten, men 
det gør mødet med naturens kræfter. 
Disse udefrakommende forhold omfatter, men er ikke 
begrænset til, farlige situationer på vejene, punkteringer, 
utilstrækkeligt service- og reparationsarbejde, dårlig 
sporing, kørsel med for lavt eller højt dæktryk, 
overophedning på grund af kørsel trods overbøjning, 
overdreven udsættelse for ozon, dårlige 
opbevaringsforhold mv. Dækfirmaer har kun indflydelse på 
få af disse forhold. Dækfirmaer tilføjer antiozonanter og 
antioxidanter (komponenter, der beskytter mod 
nedbrydning) for at minimere nedbrydningsprocessen. 
Da der ikke findes nogen metode, der kan forudse 
nøjagtigt hvilke udefrakommende forhold ,et dæk vil blive 
udsat for, er der ingen videnskabelig dokumentation for, 
hvor længe et dæk kan holde. Det anbefales at få dæk, 
slanger og den indvendige fælgtape kontrolleret 
regelmæssigt af en cykelekspert, som kan vurdere, om 
delene egner sig til fortsat brug.

For at undgå kosmetiske skader anbefales det at bruge en 
mild sæbeopløsning til rengøring af dæksiderne og skylle 
efter med postevand med lavt tryk. Undgå at benytte 
rengøringsmidler og andre behandlinger på dæksiden for 
at undgå fjernelse af antioxidanter, som har til formål at 
forhindre ozonnedbrydning. Fjernelsen af antioxidanter 
nedbryder gummiet og kan medføre revnedannelse i 
dæksiden. Brug af højtrykssprøjter kan forårsage skade på 
dæksiden.

Undgå unødig mekanisk belastning af dæk og slanger 
(fx bremsning ved låsning af hjulet, kørsel på skarpe 
genstande eller kørsel med for lavt eller højt dæktryk).

Hvis din cykel er udstyret med fælgbremse, vil siden af 
fælgene blive udsat for slitage, hvilken med tiden kan 
medføre skade på den indvendige slange med risiko for 
hurtigt lufttab. Spørg en cykelekspert, hvis du er i tvivl.

Højt dæktryk kan beskadige fælgen. Kontrollér 
maksimaltrykket for fælgen, eller spørg din dækspecialist 
eller fælgproducenten, om den kan klare dæktrykket.

Kontrollér altid den maksimale dækbredde, der er tilladt 
for dit cykelstel. Utilstrækkelig plads på grund af for brede 
dæk kan beskadige stellet, hvilket eventuelt kan skabe en 
farlig situation for cyklisten.

UDSKIFTNING AF DÆK (FASTGØRELSE AF INDVENDIG SLANGE I STANDARDDÆK)

Læs cykelproducentens brugermanual, og sørg for, at du er 
fortrolig med låsemekanismen, inden du monterer eller 
fjerner et hjul.

Tjek, at fælg, dæk og slange er kompatible med hinanden 
ved at læse alle producentmanualer for alle komponenter. 
Hvis dæk/fælg ikke er kompatible, er der en risiko for, at 
dækkets vulst falder af, eller at den indvendige slange 
beskadiges, og at dækket derfor hurtigt mister luft.
Spørg en autoriseret Pirelli-forhandler eller en 
cykelekspert, hvis du er i tvivl.

KLARGØRING OG RÅD

Sørg for, at det område, hvor fastgørelsen finder sted, er 
rent, og at der ikke er risiko for, at fremmedlegemer 
kommer ind i dækket, idet de kan beskadige dæk og 
slange.

Sørg for, at fælgen er i god stand. Udskift den, hvis den er 
beskadiget.

Kontrollér fælgtapens tilstand Hvis den er beskadiget eller 
ikke dækker fælgens egerhuller helt, skal den udskiftes.
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Kontrollér det maksimale pres tilladt for fælgtapen. 
Det skal være lig med eller højere end trykket for både 
dæk og fælg. Dæk med mulighed for dæktryk på 43 psi 
(3 bar) eller højere skal monteres på fælge med hook-edge 
(dobbeltbundne fælge).

Dæk med mulighed for dæktryk på over 73 psi (5 bar) skal 
monteres på fælge med hook-edge (dobbeltbundne 
fælge). Fælge med hook-edge (dobbeltbundne fælge) kan 
identificeres ved hjælp af bogstavet "C" efterfulgt af 
størrelsen. 

Spørg en autoriseret Pirelli-forhandler eller en 
cykelekspert, hvis du er i tvivl.

Med talkum kan slangen nemmere placeres i dækket. 
Det anbefales på det kraftigste at bruge talkum, især til 
latexslanger.

Det anbefales også at montere en ny slange, hver gang 
der monteres et nyt dæk eller efter en punktering.



Læs cykelproducentens brugermanual, og sørg for, at du er 
fortrolig med låsemekanismen, inden du monterer eller 
fjerner et hjul.

Tjek, at fælg, dæk og slange er kompatible med hinanden 
ved at læse alle producentmanualer for alle komponenter. 
Hvis dæk/fælg ikke er kompatible, er der en risiko for, at 
dækkets vulst falder af, eller at den indvendige slange 
beskadiges, og at dækket derfor hurtigt mister luft.
Spørg en autoriseret Pirelli-forhandler eller en 
cykelekspert, hvis du er i tvivl.

Sørg for, at det område, hvor fastgørelsen finder sted, er 
rent, og at der ikke er risiko for, at fremmedlegemer 
kommer ind i dækket, idet de kan beskadige dæk og 
slange.

Sørg for, at fælgen er i god stand. Udskift den, hvis den er 
beskadiget.

Kontrollér fælgtapens tilstand Hvis den er beskadiget eller 
ikke dækker fælgens egerhuller helt, skal den udskiftes.

Kontrollér det maksimale pres tilladt for fælgtapen. 
Det skal være lig med eller højere end trykket for både 
dæk og fælg. Dæk med mulighed for dæktryk på 43 psi 
(3 bar) eller højere skal monteres på fælge med hook-edge 
(dobbeltbundne fælge).

Dæk med mulighed for dæktryk på over 73 psi (5 bar) skal 
monteres på fælge med hook-edge (dobbeltbundne 
fælge). Fælge med hook-edge (dobbeltbundne fælge) kan 
identificeres ved hjælp af bogstavet "C" efterfulgt af 
størrelsen. 

Spørg en autoriseret Pirelli-forhandler eller en 
cykelekspert, hvis du er i tvivl.

Med talkum kan slangen nemmere placeres i dækket. 
Det anbefales på det kraftigste at bruge talkum, især til 
latexslanger.

Det anbefales også at montere en ny slange, hver gang 
der monteres et nyt dæk eller efter en punktering.

FREMGANGSMÅDE FOR FASTGØRELSE AF DÆK

Indsæt dækkets første vulst på fælgen, men vær 
opmærksom på dækretningen, som er angivet på dæksiden.

Pump en smule luft i den indvendige slange, kun lige nok 
til, at den bliver rund. 

Indsæt forsigtigt slangen i dækket. Start ved ventilen. 

Skub den anden vulst ind i fælgen fra den modsatte side af 
ventilen, og fortsæt rundt om fælgen i begge retninger, 
indtil vulsterne er placeret i fælgkanalen. Hvis det bliver for 
hårdt at trykke dækket ind i fælgen, eller den sidste del af 
vulsterne ikke kan trykkes på plads, kan der lukkes lidt luft 
ud af slangen, men sørg for, at de vulster, der allerede er 
placeret, sidder godt fast i fælgkanalen. Brug eventuelt 
dækjern, men pas på ikke at beskadige slangen eller 
fælgen. 

Sørg for, at slangen ikke er klemt fast mellem dækket og 
fælgen, og at ventilen er lige. Fastgør derefter ventilen til 
fælgen med den tilhørende adapter.

Pump forsigtigt en smule luft i dækket, og drej hjulet helt 
rundt for at sikre, at dækket sidder fast hele vejen rundt. 

Pump luft i dækket til det maksimalt tilladte tryk med en 
pumpe med trykmåler for at sikre, at vulsterne sidder 
ordentligt fast i fælgen. Dækket sidder rigtigt, når ridsen 
over fælgsiden er i lige afstand fra fælgkanten hele vejen 
rundt om dækket. Reducer derefter trykket til dit 
foretrukne køretryk, og luk ventilen. Undlad at overskride 
det maksimalt anbefalede dæktryk i nogen af dækkene (se 
mærkningen på dæksiden), fælgen og fælgtapen.

Sørg for, at dækket er i god stand inden kørsel, og at 
dæktrykket er korrekt ved hjælp af en pumpe med 
trykmåler.

Sørg for, at dækkene sidder korrekt på hjulene før hver 
kørsel, og at ventilen ikke er skæv, men lige. 

Afprøv bremserne før hver kørsel, mens du står stille. 
Bremseklodserne må ikke røre dæksiderne. Deres 
overflade må kun være i kontakt med fælgen.

Sørg for, at der ikke er fedt eller andre smøremidler på 
bremseklodser og/eller bremseskiver, når hjulet er 
monteret, og at de er i kontakt med bremsefladerne under 
kørsel. 

Kontrollér fastgørelsen af hjulene samt (efter behov) 
navgearene.

Sørg for at udføre en bremsetest inden kørsel.
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FREMGANGSMÅDE FOR FJERNELSE AF DÆK

Skru støvhætten og adapteren af, og luk luften helt ud af 
dækket.

Skub den ene side af dækket over til den modsatte kant fra 
fælgsiden til midten af fælgen.

Placer et dækjern tæt på ventilen, og skub den forsigtigt 
ind mellem dækket og fælgen, men pas samtidig på ikke at 
klemme den indvendige slange. Løft derefter dæksiden 
hen over fælgkanten.

Hold det første jern i denne position, og skub derefter et 
andet jern ind mellem dækket og fælgen i ca. 10 cm 
afstand fra det første, og løft dæksiden hen over 
fælgkanten. Gentag eventuelt ovenstående med et tredje 
dækjern placeret ca. 10 cm fra det andet jern. Skub 
derefter dækjernene rundt om dækkanten for at fjerne den 
første vulst helt fra fælgen.

Fjern slangen, og træk derefter den anden vulst af med 
hånden. 



BAR/PSI OMREGNINGSTABEL

BAR PSI

1.0 15

1.4 20

1.7 25

2.1 30

BAR PSI

2.4 35

2.8 40

3.1 45

3.4 50

BAR PSI

3.8 55

4.1 60

4.5 65

4.8 70

BAR PSI

5.2 75

5.5 80

5.9 85

6.2 90

BAR PSI

6.5 95

6.9 100

7.2 105

7.6 110

BAR PSI

7.9 115

8.3 120

8.6 125

9.0 130

Brug fælgtape, også til fuldt forseglede carbon- og alufælge.

Undgå konstant bremsning, hvor bremsen hele tiden slæber.

Veksl mellem begge bremser ned ad bakke for at fordele 
varmen på begge fælge.

Brems før sving, slip bremserne så meget som muligt, og 
tril derefter videre uden at bremse (i det omfang 
vejforholdene tillader det). Derved får fælgen mulighed for 
at afkøle lidt.

BRUG AF PIRELLIS VULSTDÆK MED VULSTFÆLGE I CARBON

Vulstfælge i carbon indebærer en risiko for, at dækkanten beskadiges af den skarpe udformning på fælgkanterne. 
Det anbefales derfor, at man kontrollerer, at fælgkanten er rund inden fastgørelse. Der kan anvendes en aluminiumsfælg med 
hook-edge fra en anerkendt producent.
Kontrollér, at der ikke er nogle ekstremt ujævne eller skarpe kanter på dine hjul ved forsigtigt at køre en finger hen over begge 
fælgkanter. Der må ikke være nogen alt for ujævne eller skarpe områder. I så fald skal fælgen udskiftes. Rådfør dig med en 
cykelekspert, hvis du er i tvivl.

OPBEVARING

Dæk skal opbevares på et tørt og køligt sted. Områder, der 
anvendes til opbevaring af dæk, skal være kølige (10-21 
°C), tørre, støvfrie og have moderat e�ektiv ventilation. 
Dæk skal opbevares på et mørkt og tørt sted.

Undgå kontakt med varmeelementer eller radiatorer.

Meget lave temperaturer i lagerområdet er ikke i sig selv 
skadelige, men kan forårsage stivhed i dækket. I sådanne 
tilfælde er det nødvendigt at opbevare dækket i et område 
med en temperatur på ca. 16 °C i et par timer, inden 
dækket foldes ud (hvis relevant) og monteres.

Undgå skævhed i dæk som følge af spænding eller 
komprimering under håndtering og opbevaring.

Undlad at parkere cyklen i direkte sollys eller på meget 
varme steder i længere tid ad gangen.  

Sørg for at have luft i dækkene, og drej hjulene med jævne 
mellemrum, hvis cyklen ikke bruges.

BRUG AF PIRELLIS DÆK PÅ VULSTFÆLGE I FULDT FORSEGLET CARBON OG ALUMINIUM UDEN 
FÆLGSTRIMLER

Fælge med fuldt forseglet carbon og aluminium er ikke forsynet med borehuller i fælgkanalen. Fælgproducenter anbefaler 
derfor, at der som udgangspunkt ikke anvendes fælgtape. Ved cykler udstyret med fælgbremser skal der dog tages højde for, 
at den varme, der genereres ved bremsning, trænger direkte ind i dæksystemet og derved markant øger den termiske 
belastning på alle komponenter såsom dæk, indvendige slange og selve fælgen. Ved forlænget bremsning kan det medføre 
hurtigt tab af luft med risiko for, at du kan miste herredømmet over cyklen ved kørsel uden fælgstrimmel. Dette gælder i endnu 
højere grad for latexslanger og/eller letvægtsslanger. 
Pirelli anbefaler at træ�e følgende forholdsregler for at reducere risikoen for slangefejl som følge af overophedning:



FÆLG-/DÆKKOMPATIBIITET ISO 5775-1

Nominel dækbredde
SN

Anbefalede fælge
Crotchet-fælge

23 13C; 15C

25 13C; 15C; 17C

28 15C; 17C; 19C

Crotchet-fælge anvendes, når der anbefales et dæktryk på 
over 500 kPa.
Når der anbefales et dæktryk på over 500 kPa, skal der 
anvendes en passende beskyttelsesplade i fælgkanalen, 
hvis egernes ender kan ses.
Crotchet-fælge kan anvendes til både kanttrådsdæk og 
foldedæk.


