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Continental ønsker den nye reguleringen for EU dekketikett, som nå også inkluderer tunge 
kjøretøy, velkommen. Merkingen gir forbrukere, flåtekunder og dekkforhandlere objektiv, 
troverdig og sammenliknbar informasjon for tre viktige parametere ved dekkenes ytelse: 
Dekkets rullemotstand, våtgrep og utvendig støy. Piktogrammer som indikerer om 
dekket er egnet for bruk på vinteren (snøgrep) for vinterdekk og helårsdekk, eller til og med 
tøffere isforhold (isgrep, kun for C1 dekk) er også tilstede for dekk med slik ytelse.

Den nye EU dekketikett reguleringen 
gjelder fra 1. mai 2021.

Hva er nytt?

EPREL Databasen

Unik QR kode for hvert artikkelnummer med 
lenke til ny database for "European 
Product Database for Energy Labelling 
(EPREL), hvor dekkets EU etikett og produkt-
informasjon er tilgjengelig i ulike formater.

Tillegsinformasjon  
(Artikkelnummer)

Reklassifisering for lavere klasser:  D er den 
nye E; Klasse D er ikke lenger tom (kun for 
dekk i C1 og C2); F og G slåes sammen til E.

Mulige piktogrammer relatert til vinterforhold 
(3PMSF) og/eller isete forhold (kun for C1 dekk).

Støyklasser: ABC erstatter lydbølger.

Les mer om de ulike parameterne for Continental dekk på vår hjemmeside: tilgjengelig og 
tydelig informasjon hele døgnet. Med vår etikettgenerator kan du raskt og enkelt finne de 
passende EU etikettverdiene for dine Continental dekk. Besøk vår etikettgenerator på:

For C1 og C2 dekk: www.continental.no/bil/dekkfakta/kjope-nye-dekk/eu-dekkmerking/dekk-etikett-generator 

For C3 dekk: www.continental.no/transport/fakta-om/eu-dekk-etikett-generator 

All ny parameterinformasjon inkludert lenker til etikett og skjema med produktinformasjon 
blir også tilgjengelig via vår elektroniske prisliste (PRICAT) for bruk direkte i ERP-systemer. 
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1.  Våtgrep
Sikkert grep ved vått veidekke er essensielt for trygg og sikker 
kjøring. Merkingen av våtgrep indikerer hvor godt dekket vil 
prestere under våte forhold, med ytelse gradert fra klasse A (best) 
ned til klasse E. En høy gradering betyr kort bremseavstand på vått 
veidekke. Fra et sikkerhetsståsted er det derfor fornuftig å velge 
dekk med høyere klasse.

2.  Drivstoff- og energieffektivitet
Avhengig av rullemotstanden i dekket vil drivstoff- og energi- 
effektiviteten rangeres fra klasse A (best) helt ned til klasse E. 
Forbruket av dette spiller en viktig rolle både fra et økonomisk og 
miljømessig ståsted. Dette fordi lavere forbruk av drivstoff har en 
positiv effekt på kjøretøyets fotavtrykk på miljøet, spesielt for tyngre 
kjøretøy. I tillegg har dekk med lavere rullemotstand positiv effekt på 
energiforbruket når det kommer til elbiler.

3.  Støynivå 
Dette er den eksterne rullestøyen generert av dekket målt i 
decibel. I tillegg til den målte verdien i decibel viser etiketten en 
støygradering fra klasse A ned til klasse C. Klasse C indikerer at 
dekket går over grensen satt av EU. Dekk i klasse B er under 
denne grensen mens dekk i klasse A holder mer enn 3dB lavere 
støynivå. En endring i støynivå på 3dB tilsvarer en halvering eller 
dobling av lydnivået som bidar til den generelle trafikkstøyen.

4.  Snøgrep
Piktogrammet for snøgrep (3PMSF) vises på vinterdekk og 
helårsdekk testet under de definerte vinterforholdene som leverer 
i tråd med den påkrevde ytelsen på snø.

5.  Isgrep
Det nye piktogrammet for isgrep vises på vinterdekk med utmerket 
ytelse på is bekreftet fra en egen test for dette. Disse dekkene er 
spesielt utviklet for veioverflater med is og pakket snø, og bør kun 
brukes i forhold hvor dette er nødvendig (som i Norden). Bruk av 
isgrepmerkede dekk i klima med mindre krevende vinterforhold 
(som vått og varmere temperaturer) kan resultere i en ikke-optimal 
ytelse spesielt med tanke på våtgrep, kjørehåndtering og slitasje. 

Alle dekk solgt i EU og EØS er pålagt at merkes med EU etikett. Den nye EU etiketten gir 
tydelig informasjon om miljø- og sikkerhetsegenskapene til et dekk basert på tre kriterier: 
rullemotstand, våtgrep og utvendig støy. Forståelsen av disse symbolene på EU etiketten 
hjelper sjåfører å ta informerte valg om veisikkerhet, redusert forurensning og forbedret 
drivstoff- og energiforbruk.

Alt om EU etiketten og hva den forteller deg.

Hvordan lese den nye EU etiketten 

Husk at besparelser i drivstoff/energi og veisikkerhet i 
stor grad er avhengig av vei- og værforhold, type 
kjøretøy, og spesielt kjørestil.

Miljøorientert kjøring kan betydelig redusere forbruket 
av drivstoff.
Lufttrykket må følges opp jevnlig for optimalt våtgrep 
og forbruk av drivstoff.
Hold alltid en trygg avstand til kjøretøyet foran deg.
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