
 

  
 

Teknisk information 

SIde 1 af 2 2014 

© Hella Pagid GmbH 

Eftertryk, videregivelse, mangfoldiggørelse i enhver form samt udnyttelse af indholdet i dette dokument, også i uddrag, er kun tilladt med vores udtrykkelige 
skriftlige samtykke og med angivelse af kilde. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning af dokumentteksten og kan 
ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes. 

Serviceinformation 
   

„Better Brakes Rule“   

Staterne Californien og Washington i USA har vedtaget en ny lov, der drejer sig 
om miljøforholdene for bremsebelægninger og bremsebakker til biler. Denne 
lov, der er bedre kendt under navnet „Better Brake Rule“, forpligter producenter 
af friktionsmaterialer til bremser til at registrere deres produkter. Med virkning 
fra 1. januar 2014 skal alle produkter, der sælges i Californien, og som er 
produceret efter dette tidspunkt, være mærket med en miljøkode på produktet.   
Med virkning fra 1. januar 2015 forlanger staten Washington både en mærkning 
af produkterne og en mærkning af emballagen (etiket). Miljøkoden på produktet 
består af en kombination af „Fremstillingsår“ og et bogstav („A“, „B“ eller „N“), 
som angiver en opfyldelsesgrad.  
Dette bogstav tildeles af en officiel myndighed (NSF) på basis af testresultater 
fra et akkrediteret, uafhængigt laboratorium.   
Ifølge disse krav klassificeres kobberindholdet i bremsebelægninger som følger. 

 A = > 5,00 % 

 B = 0,50 – 5,00 % 

 N = < 0,50 % 

  

   

Mærkning af bremsebelægning   

   

1. ECE- nummer. 
2. US materialekode – hvis den findes 
3. Hella Pagid artikelnummer 
4. Chargenummer 
5. Miljøkode 
6. Artikelnummer. 

Mærkning af emballage 

  

Til angivelse af opfyldelsesgraden på emballagen benyttes følgende symboler   
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(blad-symbol): 

 
 
 
 
 
 
 
 
For at opfylde kravene i “Better Brake Rule”-lovgivningen har Hella Pagid 
allerede fået certificeret alle produkter, der evt. kan blive solgt i USA, og mærket 
dem med den tilhørende miljøkode.  
For også at opfylde kravene fra staten Washington vil Hella Pagid i løbet af 
2014 integrere det viste blad-symbol på etiketterne på de berørte produkter. 

  

   

 


